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CONTEÚDO

Dezembro

Eles desafiam os limites do corpo. É preciso 
ter garra para fazer parte dessa elite. Muitos 
tentam. Poucos conseguem. A missão 
desses policiais é basicamente a mesma: 
eles são especialistas em operações não-
convencionais. Esses homens integram as 
chamadas tropas de elite, forças de elite, 
forças especiais ou polícias especializadas. 
Unidades com treinamento diferenciado, 
longo, geralmente de luta, tiro, resistência física 
e psicológica, lógica e estratégia, combates 
urbanos e em selva. Para cada situação, 
uma modalidade de policiamento deve ser 
priorizada, mesmo que outras sejam utilizadas 
complementarmente.
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VALORIZAÇÃO 
A sociedade brasileira vive a maior crise de segurança da sua 
história e, talvez, da humanidade. Nossos números são expressivos 
e chegam, impressionantemente, a ganhar até de guerras e revoltas 
que acontecem em outras partes do mundo.
Vivemos dias difíceis, tomados pelo medo e contamos apenas com o 
trabalho de policiais e militares que, com muita abnegação, risco de 
vida e superação, fazem de tudo para manter o mínimo de 
civilidade e respeito às leis. Esses heróis do dia a dia estão 
nas ruas, matas, caatinga, florestas, cidades, zonas rurais, 
mar, ar e terra tentando combater o bom combate e tirar 
de circulação os monstros produzidos pela desigualdade 
e injustiça, corrupção e falta de critérios dessa mesma 
sociedade na escolha e fiscalização dos seus governantes 
e legisladores, os quais conseguem fazer de uma nação 
cheia de riquezas, recursos naturais, geográficos e com excelente 
clima, mão de obra em abundância e uma bela história de lutas 

pela integridade territorial, um país 
dilacerado pelas chagas da falta de 
ordem e de progresso.
Desses vários homens e mulheres, 
quase 1 milhão de brasileiros se 
dedicam às atividades de segurança 
e defesa da nossa pátria amada, 
mas poucas vezes recebem o 
reconhecimento dos excelentes 
trabalhos que prestam, mesmo 
com deficiências absurdas, falta 
de equipamentos, baixos salários e 
condições básicas para realizar o maior   

       combate contra o crime e, 
especialmente, o mal da atualidade mundial: as drogas. 
Combatem criminosos de todo tipo e grau de maldade e 
organização: psicopatas, terroristas, assassinos, traficantes, 
sociopatas, mafiosos, latrocidas, estupradores, pedófilos, 
estelionatários, cibercriminosos, abusadores, feminicidas, 
vândalos, saqueadores, xenófobos, homofóbicos, 
cangaceiros modernos e mais algumas especialidades 
de mentes programadas por uma estrutura social que 
fomenta a criminalidade. Nenhum país do mundo tem 
tão vasto portfólio de criminosos como o nosso, aliados 
ao maior número de casos de crimes contra a vida e o 
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patrimônio.
Observamos a grande maioria dos meios de comunicação divulgar 
com destaque apenas os erros que, diga-se de passagem, são 
infinitamente menores em relação aos acertos.
Inspirado nos exemplos do meu pai, Coronel PM Osvaldo Matos 
de Melo, dos meus irmãos, primo, tio, cunhado e grande número 
de amigos integrantes das diversas forças de segurança nacional, 
resolvi criar a Revista QAP em Alerta - Operações de Segurança 
Nacional. A sociedade precisa conhecer o quanto esses profissionais 
e instituições se esforçam para segurar esse quadro caótico da 
violência no Brasil, usando muitas vezes suas vidas e o tempo 
reduzido com a família e amigos, para assegurar o direito de ir 
e vir com dignidade às pessoas, que não conhecem e os julgam 
muitas vezes com preconceito e sem conhecimento das inúmeras 
provações e riscos que eles passam.
Nossa revista terá a função de ser o espaço aberto de valorização 
e divulgação das atividades, tropas, conceitos, pesquisas, 
equipamentos, sugestões, vitórias e reconhecimento dos 
nossos anjos da guarda de carne e osso. A cada edição vamos 
percorrer as diversas tropas, profissionais, escolas de formação e 
aperfeiçoamento, os destaques, os exemplos de pró-atividade, os 
gestores que apoiam e incentivam, o que acontece no mundo nesse 
seguimento, as soluções criativas nacionais e internacionais e as 
grandes parcerias que ajudam na luta diária pelo dever de bem 
servir, proteger e salvar vidas.

Policiais, bombeiros, militares, 
guardas, agentes de segurança  e 
instituições que de alguma forma 
integram essa luta terão espaço 
na nossa revista para divulgarem, 
de forma imparcial e ética, todo 
o esforço em benefício da família 
brasileira.
Em breve vamos lançar web tv, 
programa de rádio e aplicativos da 
revista para que ela esteja gerando 
informação de qualidade 24 horas 
a serviço da valorização dos que 
fazem o bom combate.

Obrigado e viva os heróis do Brasil.

Osvaldo Matos de Melo Júnior
Diretor Presidente e Editor da Revista QAP em Alerta

O B J E T I VO S  DA 
R E V I S TA  QA P  E M 
A L E RTA

“Levar ao conhecimento 
da sociedade o quanto 
os profissionais 
envolvidos com a 
segurança pública se 
esforçam para realizar 
seu trabalho.”

“Percorrer as diversas 
tropas, profissionais, 
escolas de formação 
e aperfeiçoamento, os 
destaques, os exemplos 
de pró-atividade, os 
gestores que apoiam 
e incentivam, o que 
acontece no mundo 
nesse seguimento, 
as soluções 
criativas nacionais e 
internacionais e as 
grandes parcerias que 
ajudam na luta diária 
pelo dever de bem 
servir, proteger e salvar 
vidas.”

Osvaldo Matos

REFERÊNCIA 
“Os brasileiros apesar de sempre 
serem informados à respeito 
da violência, do caos que está a 
segurança pública, carecem de algo 
que lhes dê condições verdadeiras 
de entender não somente as causas, 
mas também, principalmente, 
como evitar as consequências e 
apoiar aqueles milhares de homens 
e mulheres que escolheram viver 
para salvar e proteger vidas.
É extremamente salutar para a 
cidadania que seja, enfim, criado 
um canal que aponte ao cidadão 
que ele não está sozinho, que 
ele pode e deve apoiar aqueles 
que estão nas ruas para protegê-
lo, e para tanto uma revista que 
reúna ideias, sugestões, fatos e 
opiniões não somente de quem é 
vítima, ou mesmo acusado, mas 
principalmente de quem tem 
efetivamente buscado mudar ou 
impedir esse estado de coisas.
Os pernambucanos, novamente, 
partem na frente, servindo como 
exemplo e referência para o resto 
do país e do mundo de que se pode 
fazer mais, de que se pode fugir 
das falácias apenas, e propôr um 
agir mais solidário e fraterno, bem 
como eficaz.
Parabéns pela já exitosa iniciativa, 
e que possamos comemorar 
junto com todos os cidadãos e 
profissionais de polícia, o bem estar 
e a ordem social no nosso dia a dia.” 
Coronel José Mário

INSTRUIR
“O problema 
da segurança 
pública, no 
Brasil e em 
qualquer país 

do mundo, passa primeiramente 
pela Educação. É esta que moraliza 
a economia, que transforma a 
cultura, que multiplica cidadãos de 
bem e com dignidade financeira, 
profissional e moral. Diante 
disso, uma revista que se propõe 
a informar, atualizar, instruir e 
esclarecer sobre temas militares 
e afins faz seu papel educativo 
preponderante para melhoria da 
segurança pública em nosso país.”
1º Tenente R/2 Rogério S. 
Vasconcelos Jr, presidente do 
Conselho Nacional dos Oficiais da 
Reserva do Exército (CNOR)

INFORMAÇÃO
“Dado o cenário político caótico 
e o consequente aumento da 
violência e instabilidade, as 
forças de segurança entram 
em evidência. Seus agentes 
necessitam de informações 
qualificadas acerca de tudo o que 
possa contribuir para um melhor 
trabalho em prol da comunidade e 
dos próprios policiais, bombeiros, 
promotores, juízes, procuradores, 
empresários e profissionais de 
segurança. Comemoro a entrada 
da revista no mercado. Feliz e 
esperançosa de que ela contribua 
para um Brasil mais seguro e com 
os heróis de nossa comunidade 
mais valorizados.” Maria Eduarda 
Barbosa Matos, advogada
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MARCELO CARVALHEIRA
“A Revista QAP vem para 
inovar o setor de segurança. 
Ela estrutura suas atividades 
em torno de um pensamento 
estratégico e leitura leve, 
que valoriza a informação 
como eixo de transformação 
e mudança social. A proposta 
é entendida como um 
serviço público, baseado na 
prevenção e na repressão 
qualificada, com respeito 
às instituições, à dignidade 
humana e guiada pelo 
respeito aos Direitos Humanos 
e ao Estado Democrático de 
Direito.” Marcelo Carvalheira, 
vice-presidente comercial da 
Revista QAP em Alerta

ALDO VILELA
“Segurança está na pauta de 
todas as rodas de conversa, 
em bares, restaurantes e 
residências. A chegada desta 
ferramenta de comunicação 
focada no tema vem ser mais 
um instrumento de informação 
e ampliação do conhecimento 
na área. A capital, o Estado 
e o País ganham com este 
produto, de grande relevância. 
Segurança estará na pauta 
das eleições gerais de 2018, 
o tema já rende inúmeros 
debates, discussões acaloradas 
e propostas por muitas vezes 
mirabolantes. Parabéns, 
Osvaldo!” Aldo Vilela, 
jornalista

B E M - E S TA R

Pela ordem e 
segurança
Paulo Augusto
Idealizador do programa 
Pacto dos Municípios pela 
Segurança Pública, criado 
pelo Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE), o 
promotor de Justiça Paulo 
Augusto de Freitas, de 42 anos 
luta em favor da segurança.

V E JA  N E S TA 
E D I Ç ÃO

PARA ENVIAR COMENTÁRIOS, 
SUGESTÕES, CRÍTICAS E 
INFORMAÇÕES SOBRE AS 
REPORTAGENS DA QAP
Fone: (81) 3037-1417
E-mail: redacao@revistaqap

PARA ASSINAR
Fone: (81) 3037-1417
E-mail: assinatura@revistaqap.com.br

PARA ANUNCIAR
Fone: (81) 3037-1417
E-mail: comercial@revistaqap.com.br

Vendas corporativas, projetos especiais e vendas 
em lote.

Toda correspondência que chegar à redação poderá 
ser publicada de forma resumida. Deve conter o 
nome do autor, a cidade e o estado.

EDIÇÕES ANTERIORES
Venda exclusiva em banca, pelo preço 
da edição vigente mais despesa de 
remessa. Solicite a seu jornaleiro.

QAP ONLINE
revistaqap.com.br

C O L A B O R A D O R E S

PEDRO TINÔCO
“Recebemos com grande 
satisfação a notícia do 
lançamento da Revista 
QAP e nos orgulhamos de 
fazer parte dela já desde 
esta primeira edição. 
Pela qualidade editorial 
e experiência dos demais 
profissionais envolvidos, 
além da proposta de abordar 
o tema “segurança” com 
a seriedade que o assunto 
exige, temos certeza que este 
veículo será uma referência. 
Parabenizo os idealizadores 
do projeto, em especial o 
publicitário Osvaldo Matos.” 
Pedro Tinôco, jornalista e  
Tenente/R2
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Uso de 
tecnologia

 Exemplos para 
combater a 

criminalidade

OCORRÊNCIA 
EM UM CLIQUE

 Os protocolos em 
papel e parte das 

funções realizadas 
pelo rádio, estão 

sendo substituídos 
por um aplicativo.

DEPOIMENTO A 
DISTÂNCIA
Por meio de 

webcam, o delegado 
toma o depoimento 

de presos em 
flagrante, acelerando 

a investigação.

WHATSAPP É 
ALIADO

Os grupos são 
monitorados por 

policiais. Eles filtram 
as informações e 

utilizam as câmeras 
das ruas para checar 

as denúncias.

Até 2030, 25% da força policial será de robôs

POLICIAS FAMOSAS

Agências de 
inteligência
Além de prender bandidos, algumas forças 
policiais já inspiraram filmes, séries e games. A 
fama vai além dos casos que resolvem: está no 
imaginário ao redor das misteriosas atividades. 
Para aumentar a emoção na próxima vez que for 
brincar de “detetive”, lembre das 8 agências de 
inteligência e forças policiais famosas: FBI O departamento de investigação dos 

Estados Unidos tem jurisdição investigativa 
sobre mais de 200 categorias de crimes.

Interpol Criada em 1923, em Viena, na Áustria. 
Ficou sete anos sob o controle da Alemanha Nazista, 
entre 1938 e 1945. Hoje a sede está em Lyon, na França.

CIA Criada em 1947 pelo então presidente Harry S. 
Truman, a CIA é a sucessora da Agência de Serviços 
Estratégicos, formada durante a Guerra Fria.

Entre profissionais que 
experimentam projetos 
inovadores na área da 
segurança para aprimorar o 
trabalho das forças policiais 
no país, uma reflexão é 
comum: a tecnologia não 
substitui o policial, mas 
pode facilitar o trabalho 
dele. Com efetivo cada vez 
mais deficitário, o jeito é 
agilizar as ações e qualificar a 
produtividade. E um simples 
aplicativo de conversa no 
celular pode se transformar 
em aliado quando a 
comunicação é peça-chave na 
atividade.
Em meio a escalada de 
violência no Estado, em 
especial em Porto Alegre, que 
tem contado com apoio da 
Força Nacional de Segurança 
para tentar reduzir os 
índices de criminalidade, 
a reportagem foi em busca 

de exemplos em que a 
tecnologia ajuda no combate 
ao crime.
Pode parecer complicado, 
mas na verdade, as inovações 
implantadas pelas polícias 
militares de Santa Catarina, 
tem modernizado o 
policiamento ostensivo por 
meio de um aplicativo em 
celulares e tablets. Já em São 
Paulo, o uso dessa mesma 
tecnologia otimizou recursos 
com registro de flagrantes 
por videoconferência em 
cidades sem delegados de 
plantão.
Há ainda um exemplo 
gaúcho, de Canoas, que 
decidiu aproveitar a 
gratuidade do WhatsApp 
para estabelecer canal de 
interação com a comunidade 
e, assim, ter acesso rápido e 
fácil a denúncias. Pelo visto, 
tudo isso é só o começo!

Policial robô 
A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, 
vai contar com o primeiro policial 
robótico que vai patrulhar as ruas. O 
robô, devidamente uniformizado, vai se 
locomover por meio de rodas e é capaz de 
cumprimentar os cidadãos, reconhecer 
gestos manuais e se comunicar em 
diversos idiomas.
Desenvolvido pela polícia de Dubai 
utilizando tanto o Watson, plataforma 
de inteligência artificial da IBM, quanto 
tecnologias da Google, o policial robô 
possui em seu corpo um tablet que 
pode ser usado pelos cidadãos para 
registrar crimes, que serão reportados 
imediatamente para o departamento de 
polícia via internet.
A partir daí, até o ano de 2030, 25% da 
força policial total será de robôs, estimou 
o Brigadeiro Abdullah Bin Sultan, 
diretor do Future Shaping Center da 
Polícia de Dubai. “Estamos procurando 
ter mais robôs no futuro para lidar com 
policiamento”, adiantou. 
Os policiais robôs não estão programados 
para lidar com crimes mais perigosos, mas 
sim para realizar tarefas simples.

O futuro chegou
Recursos tecnológicos estão sendo utilizados para 
dar celeridade ao trabalho ostensivo da polícia

Scotland Yard 
A instituição é quase um 
personagem dos contos 
de Sir Arthur Conan Doyle, 
como parte das aventuras do 
detetive Sherlock Holmes.

GALERIA
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A Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado 
do Congresso Nacional aprovou 
o Projeto de Lei Nº 6635/16, do 
deputado Alberto Fraga (DEM-
DF), que altera as normas sobre 
segurança privada no Brasil. Entre 
as mudanças, está a abertura do 
mercado para empresas estrangeiras 
e a retirada de autorização expressa 
de uso de policiais militares na 
segurança de instituições financeiras 

estaduais. Ele também amplia os 
tipos de armas que podem ser usadas 
e, para vigilantes em transporte de 
valores, retira a obrigatoriedade de 
que o armamento seja nacional. O 
relator, deputado Laerte Bessa (PR-
DF), apresentou parecer favorável 
à proposta, mas excluiu as casas 
de jogos de azar dos requisitos 
de segurança hoje exigidos para 
instituições financeiras. O projeto 
tramita em caráter conclusivo.

Mossad Instituto para Inteligência e Operações 
Especiais, é o serviço secreto de governo Israel, 
respondendo ao primeiro-ministro.

KGB Sua origem remete ao Tcheka, grupo paramilitar 
russo criado antes da Revolução de 1917. Porém, foi 
somente em 1954 que de fato o grupo surgiu.

SWAT Já serviu de inspiração para séries, filmes 
e videogames. A primeira unidade foi criada em Los 
Angeles, na década de 1960.

Óculos  policial
A julgar pela necessidade que a polícia tem 
em otimizar o tempo, desde o trabalho 
de patrulha até a identificação dos 
suspeitos, novas tecnologias vem surgindo 
no mercado. A mais nova aquisição dos 
órgãos de segurança de São Paulo são 
óculos vindos de Israel.
Eles possuem uma minicâmera acoplada 
que filma as pessoas durante eventos e 
envia informações, em tempo real, para 
uma base de dados. Essa base responde 
com os dados criminais da pessoa 
identificada, ajudando o policial a tomar 
a decisão quanto ao passo seguinte a ser 
realizado, baseado no treinamento.
Quando usado com outros equipamentos, 
ele permite o cruzamento de dados entre 
unidades policiais e interceptar ligações 
telefônicas feitas de aparelhos públicos. O 
sistema, que utiliza tecnologia de ponta, 
permite a construção de retratos falados 
simultaneamente ao registro do boletim 
de ocorrência. A tecnologia promete 
mudar a abordagem e revolucionar o 
trabalho da PM. Os óculos ainda estão em 
fase de teste no Brasil. 

MUDANÇAS NA 
SEGURANÇA PRIVADA
Projeto está em tramitação no Congresso

R O N D A
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                                     squeça tudo o que você já ouviu 
falar de negativo sobre os guardas municipais! 
Com a criação da Lei 13.022 de 08 de agosto de 
2014, esses profissionais tiveram suas carreiras 
transformadas. Hoje, eles são fundamentais para 
as mudanças no sistema de segurança pública. 
Por anos menosprezados e tratados como meros 
vigilantes, os guardas agora são policiais municipais, 
possuem poder de polícia, devem atuar como força 
complementar da Polícia Militar e Civil e têm direito 
ao porte de arma. 
Apesar de ter sido sancionada há três anos, a lei 
ainda é desconhecida pela maioria das prefeituras 
e menosprezada por outras. O prazo para sua 
aplicabilidade venceu desde 08 de agosto de 
2016. Em Pernambuco, poucos municípios estão 
investindo na reformulação das guardas, dentre eles 
Petrolina, Cabo, Ipojuca, Caruaru e Jaboatão dos 
Guararapes.  Agora usufruem os bons resultados 
no combate a violência. A população clama pela 

Valores
e reconhecimento
Por anos tratados como meros vigilantes, os guardas municipais agora são 
vistos com status de policiais, justamente pelo fato de possuírem poder de 
polícia, atuarem como força complementar da Polícia Militar e Civil e terem 
direito ao porte de arma. Agora no Brasil, uma Emenda Constitucional inclui 
os integrantes dessa classe no rol de órgãos integrantes do sistema de segurança 
pública, o que acaba passando mais segurança para a população

E
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renovação da segurança pública e o fim da 
violência. 
Em Pernambuco, o deputado Joel da 
Harpa (PTN) é autor da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7/2016, a 
qual visa incluir a guarda municipal no 
rol de órgãos integrantes do sistema 
de segurança pública. A proposta 
prevê o incremento do Capítulo IV da 
Constituição Estadual, que trata da 
segurança, com um artigo discorrendo da 
seguinte forma: “Os municípios poderão 
constituir guardas municipais destinadas 
à prevenção, proteção e preservação de 
bens, serviços e instalações, observando 
os preceitos da Lei Federal”.
A PEC fortalece o sistema de segurança 
pública, já que a guarda municipal 
também cumpre esse papel. Os 
municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à prevenção, 
proteção e preservação de seus bens, 
serviços e instalações. Na prática, a 
emenda não mudará o funcionamento 
das guardas, mas permitirá que o Estado 
realize debates como o do direito de 
que os profissionais portem armas. 

Os municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à 
prevenção, proteção e preservação 
de seus bens, serviços e instalações. 
A emenda permitirá a realização de 
debates

Apesar de ter sido 
sancionada há três 
anos, a lei ainda 
é desconhecida 
pela maioria das 
prefeituras e 
menosprezada por 
outras. O prazo para 
sua aplicabilidade 
venceu desde 08 de 
agosto de 2016

Hoje, a regulamentação das guardas 
municipais é feita por meio de leis 
federais.
O parlamentar é a favor do porte 
de armas de fogo pelos guardas 
municipais. Afinal, eles acabam 
sendo identificados como policiais. 
Até pela farda, que parece muito com 
a da polícia e até com o Batalhão de 
Choque. “Eles ficam a mercê dessa 
insegurança, fazendo trabalho 
ostensivo nas ruas, com viaturas”. 
Segundo o deputado, há um grande 
anseio dos guardas municipais para 
serem reconhecidos como profissionais 
de segurança pública e a emenda 
avança nesse sentido. 
O relator da proposta foi o deputado 
Antônio Moraes (PSDB) e ela já foi 
aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça. Propostas de Emenda à 
Constituição têm rito diferenciado. 
Após passar pela Comissão de 
Justiça, a PEC nº 7/2016 segue para 
apreciação do Plenário, respeitando o 
prazo regimental. Para ser aprovada, 
dependerá dos votos favoráveis de três 
quintos dos membros da Assembléia, 
em votação nominal.

LEI
De acordo com a legislação, as guardas 
municipais são “instituições de caráter 
civil, uniformizadas e armadas”. 
Eles possuem a função de “proteção 
municipal preventiva, ressalvadas as 
competências da União, dos Estados 
e do Distrito Federal”. Além do mais, 
também é dever da guarda municipal 
“integrar-se com os demais órgãos de 
poder de polícia administrativa, visando 
a contribuir para a normatização e a 
fiscalização das posturas e ordenamento 
urbano municipal”.
Ainda segundo o que rege a lei, mais 
precisamente no Art. 16 da Constituição, 
“aos guardas municipais é autorizado 
o porte de arma de fogo”. Sendo assim, 
tem que haver uma adequação a essa 
lei por parte dos municípios, já que “as 
disposições devem adaptar-se no prazo 
de dois anos”.
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C r i a d a  n o  a n o  d e 
1 8 5 2  a  e n t ã o  P o l í c i a 

d o s  C a m i n h o s  d e 
F e r r o ,  h o j e  P o l í c i a 

F e r r o v i á r i a  F e d e r a l , 
é  p o u c o  c o n h e c i d a 

p e l a  m a i o r i a  d a 
p o p u l a ç ã o .  T a m b é m , 

n ã o  é  p a r a  m e n o s ! 
E l a  v e m  s o f r e n d o 

c o m  o  b a i x o  e f e t i v o

FORA DOS
TRILHOS

Ela é a polícia especializada mais 
antiga do país. Foi criada em 1852, 
pelo Imperador Dom Pedro II. A então 
Polícia dos Caminhos de Ferro é hoje a 
quase desconhecida Polícia Ferroviária 
Federal. Centenas de anos após a 
sua fundação, sua missão continua 
a mesma: a PFF (como é conhecida) 
é o órgão policial responsável pelo 
policiamento ostensivo das ferrovias 
federais do Brasil (trens e metrôs). 
Seu efetivo é de pouco mais de 3.200 
homens, entre ativos e inativos. Um 
número considerado ínfimo para 
atender os 30 mil quilômetros de 
malha ferroviária. Nem todos os 
estados brasileiros possuem homens 
da PFF. Apenas Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais 
e Pernambuco. Neste estado, o efetivo 
é de apenas 112 policiais. 
Segundo o policial ferroviário, 
Emanuel Augusto dos Santos Lima, 
o efetivo ideal para todo o Brasil 
é de 10 mil homens, sendo 500, 
no mínimo, para Pernambuco. A 
realização de novos concursos esbarra, 

como sempre, na velha conhecida 
burocracia. Há anos os PFFs aguardam 
a transferência da Polícia Ferróviária 
Federal do Ministério das Cidades 
para o Ministério da Justiça. Somente 
assim, o órgão poderá evoluir. 
Os policiais ferroviários de 
Pernambuco lutam pela equiparação 
de direitos de uso de armas e de brasão 
com policiais federais e policiais 
rodoviários federais desde 2013. Em 
fevereiro daquele ano, 23 integrantes 
da corporação, que atua na guarda 
e policiamento das estações de trem 
e metrô do estado, foram presos por 

acusação de porte ilegal de arma. 
Os policiais ferroviários 
pernambucanos ingressaram com 
uma ação na Justiça para acelerar 
essa transferência e obtiveram 
vitória em primeira instância. “Nossa 
polícia é reconhecida no Artigo 144 
da Constituição Federal, mas está 
na pasta errada. Esse equívoco está 
provocando a extinção da categoria 
pela falta de renovação do efetivo. 
Também tem custado o aumento 
da violência nos metrôs e a falta de 
condições para fiscalização das nossas 
ferrovias. Quem sofre é a população”, 

desabafa Augusto. 
Segundo ele, o transporte ferroviário 
é muito utilizado no país mas não tem 
fiscalização. “Nossas ferrovias vão até 
a Bolívia. Toneladas de armas e drogas 
entram no país e ninguém consegue 
imaginar por onde. Tudo sem fiscalização 
nenhuma. Dezenas de conteiners chegam 
diariamente no Porto de Santos, por 
exemplo, sem ninguém fiscalizar”. 
Apesar de reduzido, o efetivo da PFF é 
amplamente capacitado para atuar em 
diversas situações, através de treinamentos 
em academias das Polícias Civil, Militar 
e Federal. “Somos preparados para o 
conhecimento da malha ferroviária, 
condução dos veículos, atentados e 
explosivos. Estamos aptos para atuar, no 
entanto precisamos aguardar a definição da 
Justiça quanto ao nosso futuro”. 
O sistema inclui 39,5 quilômetros de 
metrô e 31,5 quilômetros de metrô leve 
(VLT). Ainda hoje, o transporte ferroviário 
é muito usado no Brasil. Os produtos 
mais transportados são grãos, produtos 
siderúrgicos, água, vinho, pedra e cimento. 
O Brasil tem 30.000 km de ferrovias para 
tráfego, o que dá uma densidade ferroviária 
de 3, 1 metros por km²; é bem pequena em 
relação aos EUA (150m/km²) e Argentina 

(15m/km²). Apenas 2.450 km são eletrificados. 
As ferrovias apresentam-se mal distribuídas e situadas, 
estando 52% localizadas na Região Sudeste. Na Malha 
Sul, privatizada pela América Latina Logística (ALL), 
Binacional tem 15.628 km de extensão e volume de carga 
de  milhões de toneladas. 

INÍCIO 
A nossa primeira ferrovia foi construída pela Imperial 
Companhia de Estradas de Ferro, fundada pelo Visconde 
de Mauá, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, 
à Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. 
Tinha uma extensão de 14,5 km. Logo depois, 
outras surgiram no Nordeste, Recôncavo Baiano e, 
principalmente, em São Paulo, para servir à economia 
cafeeira, então em franco desenvolvimento (Estrela do 
Café).
Após 1920, com o advento da era do automóvel, as 
ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se 
recuperado até os dias atuais.
Atualmente, o Brasil é um país pobre em ferrovias, ainda 
irregularmente distribuídas pelo território, haja vista a 
concentração de quase metade (47%) das ferrovias do 
país, na Região Sudeste, ao passo que as Regiões Norte e 
Centro-Oeste, juntas, concentram apenas 8%.
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patrulha
Vida noturna.

HOMICÍDIO

Violência
cresce no
Brasil
De acordo com o 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, foram 
registradas 61.619 mortes 
violentas, o que equivale 
ao número de mortes 
provocadas pela bomba 
atômica em Nagasaki, 
no Japão. A letalidade 
policial cresceu 25,8%

Brasil registrou 61.619 mortes 
violentas em 2016, o maior número 
de homicídios da história, de acordo 
com dados divulgados pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 
Sete pessoas foram assassinadas 
por hora no ano passado, aumento 
de 3,8% em relação a 2015. A taxa 
de homicídios para cada 100 mil 
habitantes ficou em 29,9 no país.

Os mais de 61,5 mil assassinatos 
cometidos em 2016 no Brasil 
equivalem, em números, às mortes 
provocadas pela explosão da bomba 
nuclear que dizimou a cidade de 
Nagasaki, no Japão, em 1945, durante 
a Segunda Guerra Mundial.
Sergipe registrou a maior taxa 
de mortes violentas por 100 mil 
habitantes: 64, seguido de Rio Grande 
do Norte, com 56,9, e Alagoas, com 
55,9 - todos estados do Nordeste.
As capitais com maiores taxas de 
assassinatos por 100 mil habitantes 
são Aracaju, com 66,7, Belém, com 
64, e Porto Alegre, com 64,1.
De acordo com o diretor do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 
Renato Sérgio de Lima, os números 
registrados no país são, “no mínimo, 
obscenos”.
“A violência se espalhou para todos 

os estados. Não 
é exclusividade 
só de um, 
apesar de haver 
uma vítima 
preferencial”, 
afirmou Lima.

CONFRONTO

Estados que a 
polícia mais 
morre 
Em 2016, 437 policiais civis e militares foram 
mortos no país em confrontos ou fora do 
serviço, um aumento de 17% em relação ao 
ano anterior. Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, 15 estados registraram 
aumento no número de mortes de policiais de 
2015 para 2016. O líder, com 132 mortes, é o 
Rio de Janeiro. A polícia que mais morre é a 

ARMAMENTO

Latrocínio
Os latrocínios - roubo seguido de 
morte - totalizaram 2.703 ocorrências 
em 2016, um crescimento de 50% em 
comparação com 2010. As maiores 
taxas estão em Goiás, com 2,8 
mortes por 100 mil habitantes, e em 
dois estados da região Norte: Pará e 
Amapá.

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 
E ARMAS: Um carro foi roubado 
ou furtado por minuto no Brasil, 
totalizando 1.066.674 veículos 
subtraídos entre 2015 e 2016. Um 
indicador que diminuiu foi a apreensão 
de armas: houve queda de 12,6% e, no 
total, 112.708 foram apreendidas em 
2016.
“Na maior parte dos homicídios, 
o assassino usou armas legais 
produzidas no Brasil. Então, não é 

só uma questão 
da fronteira”, 
diz Elissandro 
Lotin, presidente 
da Anaspra e 
integrante do 
Fórum.

COMBATE

Gasto federal 
com segurança 
pública cai
Os gastos com segurança pública no Brasil 
totalizaram R$ 76,2 bilhões em 2015, o que 
representa um aumento de 11,6% em relação 
ao ano anterior, segundo dados da 10° Edição 
do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP).
Os dados do anuário mostram que o estado 
de São Paulo foi o que mais gastou com 
segurança pública em 2015: R$ 11,3 bilhões, 
valor 8,4% maior do que o que foi gasto no ano 
anterior. Esse montante foi 24,6% maior do 
que os gastos do próprio governo federal com 
segurança pública, que foram de R$ 9 bilhões. 
Em 2014, o gasto da União foi de R$ 8,9 bilhões.
Depois do estado de São Paulo e do governo 
federal, Minas Gerais foi o terceiro ente 
federativo que mais teve despesas em 
segurança pública: destinou R$ 8,8 bilhões à 
pasta.
O estado, no entanto, somou as despesas de 
R$ 4,3 bilhões com a subfunção “Previdência 
do Regime Estatutário” na função “Segurança 
Pública”, o que, segundo o FBSP, inflou os 
números, fazendo parecer que teria gastado R$ 
13 bilhões em 2015.

club

FEMINICÍDIO

Estupros
O número de estupros cresceu 3,5% 
no país e chegou a 49.497 ocorrências 
em 2016. No ano passado, uma 
mulher foi assassinada a cada duas 

horas no Brasil, 
totalizando 
4.657 mortes. 
Mas, apenas 
533 casos foram 
classificados 
como 
feminícidio, 
mesmo após a 

lei de 2015 obrigar tal registro para 
casos relativos à mortes de mulheres 
dentro de suas casas, com violência 
doméstica e por motivação de gênero.
“É a primeira vez que conseguimos 
computar os dados de mortes por 
sexo. O Piauí registrou 58% das 
mortes de mulheres como feminicídio, 
que é a estatística esperada”, diz 
Samira Bueno, diretora-executiva do 
Fórum.

segunda que mais mata no Brasil. Segundo o 
ranking do anuário de violência, o Rio de Janeiro 
só fica atrás do Amapá. Quem vive no estado 
da região Norte tem quase quatro vezes mais 
chances de ser morto pela polícia do que no 
resto do país.  
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O  “ s i m ”  p a r a
a  l u t a N E M  M E S M O  O  D E S E J O  D E  S E R  M É D I C O

F O I  C A PA Z  D E  S U P E R A R  A  V O C A Ç Ã O
Q U E  O S VA L D O  M O R A I S  A P R E S E N TAVA
PA R A  S E R V I R  N A  P O L Í C I A .  O S  A N O S
F O R A M  PA S S A N D O  E  E L E  H O J E  É
C O N H E C I D O  C O M O  U M  D O S  M A I S
R E S P E I TA D O S  D E L E G A D O S  D O  E S TA D O

MAIS ARMAS

Defesa pessoal
Quando não está em serviço, o policial 
também precisa se proteger. Para tanto, o 
Exército Brasileiro ampliou as possibilidades 
de armamento. Porém, o controle das armas 
compradas segue com o mesmo rigor de antes

O Exército Brasileiro autorizou polícias militares, civis, bombeiros 
dos Estados e do Distrito Federal e agentes das polícias legislativa 
do Congresso Nacional a comprarem, para uso particular, pistolas 
calibre 9mm, que até então eram restritas a agentes da Polícia 
Federal e das Forças Armadas Brasileiras.
A autorização foi concedida pelo Comandante do Exército, 
General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, por meio de quatro 
portarias publicadas na edição do dia 24 de agosto, no Boletim 
interno do Exército. Na última alteração da resolução, em 
dezembro 2012, os agentes das forças de segurança tinham o 
direito pessoal de portar calibres ponto 357 Magnum, ponto 40 e 
ponto 45. Agora, cada agente tem autorização para adquirir até 
duas armas dos calibres autorizados, incluindo o 9mm, fabricadas 
na indústria nacional.
Agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e integrantes 
da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, que atuam 
diretamente envolvidos no combate e repressão aos crimes de 
contrabando e descaminho, também estão autorizados a portar o 
calibre. A portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
A portaria ainda determina que o Comando Logístico do 
Exército (Colog) edite normas que regulem o controle das armas 
compradas pelos policiais. Além do registro do armamento, o 

R O N D A

Colog terá de verificar que, em caso de morte ou demissão do 
agente, as armas não continuem mais sendo usadas. Estes calibres 
são de uso restrito de profissionais de segurança pública e, por lei, 
não podem ser adquiridos por outras pessoas.

DOTAÇÃO EM SERVIÇO CONTINUA PROIBIDA
As Polícias Militares dos Estados continuam proibidas de usar os 
mesmos calibres de uso pessoal durante ações de policiamento. 
Pela legislação em vigor, as armas de dotação das PMs no país são 
exclusivamente o revólver calibre 38 e a pistola ponto 40. 

DECISÃO TÁTICA E OPERACIONAL
O professor e pesquisador em segurança pública da Universidade 
Católica de Brasília Nelson Gonçalves de Souza explica que a 
decisão é de “natureza tática e operacional”, e têm como objetivo 
padronizar o armamento utilizado pelo exército e pelas forças 
policiais. Assim, as forças armadas podem contribuir fornecendo 
estoque de munição às polícias. “É possível que haja uma 
capacidade de suprimento na medida que seja necessário, como 
em operações integradas, a exemplo da que está acontecendo no 
Rio de Janeiro. Hoje, as polícias têm dificuldades enormes para 
comprar munições e os estoque estão reduzidos. Agora, as forças 
armadas poderão ajudar”, detalhou.
Ainda segundo Gonçalves de Souza, as pistolas de calibre 9mm 
têm um poder de transfixação muito maior do que as demais. O 
que significa dizer, por exemplo, que um mesmo disparo poderia 
atingir duas pessoas, transpassando a primeira antes de chegar à 
segunda. Apesar disso, o docente minimizou a possibilidade de a 
decisão do exército representar um risco maior para a sociedade e 
para os próprios policiais. 
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uando criança, Osvaldo Morais de Almeida Júnior queria ser 
médico. Depois de estudar dez anos no Colégio da Polícia 
Militar, acabou seduzido pela área de segurança pública e 
decidiu ser policial militar. Durante 13 anos e meio atuou na 
corporação, mas as baixas condições de trabalho na época o 
induziram a buscar mudanças, foi para reserva como capitão. 
Como a questão da segurança já era um caso de amor não dava 
para abandoná-la, então ele fez um novo concurso público na 
área, desta vez para delegado da Polícia Civil. Hoje, aos 51 
anos, se tornou uma referência na profissão, carregando na 
bagagem muita experiência e reconhecimento.
“Pouco depois que entrei na Polícia Civil, em 1998, no antigo 
DO, que hoje é a Coordenação de Operações e Recursos 
Especiais (Core), recebi um convite forçado para ser delegado 
seccional de Floresta e coordenar a operação Paz na Estrada, 
implantada em Petrolina. Ia passar seis meses, acabei ficando 
cinco anos”, lembra. “A violência era assustadora, dez assaltos 
por dia nas estradas, queimavam ônibus, muito roubo a banco 
e tráfico. Logo que cheguei mataram uma pessoa da família 
Novaes e em seguida o prefeito Oscar Ferraz, o clima era 
tenso. Foi uma experiência difícil, porque a gente não tinha os 
equipamentos necessários, mas isto abriu um leque em minha 

Q

S E G U I N D O
A  V O C A Ç Ã O
E  O  A M O R
P O R  A Q U I L O
Q U E  FA Z

Como a segurança 
já era um caso de 

amor na vida de 
Osvaldo Morais, 
ele fez um novo 

concurso público na 
área, desta vez para 
delegado da Polícia 

Civil. Hoje, aos 51 
anos, se tornou 

uma referência na 
profissão, carregando 

na bagagem muita 
experiência e 

reconhecimento

vida”.
O delegado acredita ter colhido os 
bons frutos do trabalho que realizou 
no Sertão e foi convidado para 
a Narcotráficos, em 2004, onde 
realizou uma série de operações de 
sucesso. Mas foi no governo Eduardo 
Campos que sua trajetória ficou mais 
marcada e ganhou ampla visibilidade. 
Ele começou como gerente das 
especializadas, em 2007, no ano 
seguinte passou a gerente-geral 
de operações e em 2012 se tornou 
chefe da Polícia Civil. Mais do que ter 
conseguido trilhar um caminho de 
sucesso, na gestão, Osvaldo se orgulha 
de ter participado do momento 
histórico na área de segurança 
pública em Pernambuco, que foi 
a implantação do Pacto pela Vida, 
programa de combate à violência com 
meta de reduzir em 12% os índices de 
homicídios.
“Em 22 anos de polícia, eu nunca tinha 
visto uma gestão para resultados, 
com metas, reconhecimento pelo 
mérito, era uma coisa ousada, um 
modelo diferenciado. Houve um 
descrédito muito grande, mas a gente 
conseguiu atingir a meta e reduzir a 
violência durante sete anos seguidos”, 
registra, com satisfação. “Eu tive a 
oportunidade de fazer curso de gestão 
de segurança e liderança nos Estados 
Unidos, fomos buscar experiência 
no mundo. O governador apostou 
na valorização do policial. Havia 
em Pernambuco, pela primeira vez, 
um plano de segurança pública com 
assertiva, que se tornou modelo. 
Várias comitivas de outros estados e 
até da Colômbia vieram conhecer o 
plano. A polícia viveu dois momentos, 
um antes do governo Eduardo Campos 
e um depois”.
Osvaldo Morais chegou a viajar 
junto com o então governado para 
Washington, em 2013, para receber 
um prêmio do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) pela 
política exitosa de segurança 
pública. “Participei de um momento 
alvissareiro da segurança em 
Pernambuco, então, modestamente, 
tive uma experiência muito rica”, 
comemora. “Na verdade, conseguimos 
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O S VA L D O  M O R A I S
C O O R D E N A  A
E S T R U T U R A  D E
S E G U R A N Ç A  D O
P O R T O  D E  S U A P E

dar um freio na bagunça, com uma 
série de medidas não só de polícia, mas 
de integração com o judiciário e com o 
Ministério Público de Pernambuco”.
O delegado salienta que, com a 
nova política de segurança, foram 
implantadas as operações de repressão 
qualificada, que envolve a inteligência 
policial, a investigação tradicional 
e o planejamento operacional. 
“Coordenamos mais de cem operações 
do tipo. Sempre me orgulhava em 
dizer que fizemos todas sem dar um 
só tiro. Não houve um só disparo, não 
matamos ninguém, era uma mudança 
de estratégia”, observa. “Antes, a 
polícia prendia para provar e passamos 
a provar para prender”.

CIDADANIA
A mudança, salienta, implicou 
também em fortalecer os direitos 
humanos e a cidadania. “A partir dali 
a polícia não precisava mais entrar em 
uma comunidade e chutar todas as 
portas, só precisava chutar uma porta, 
a do bandido que estava procurando. 
Mudamos a maneira de investigar 
e de prender, porque o cidadão de 
bem mora perto de bandido porque é 
pobre, mas ele tem de ser respeitado, 
esse é um viés dos direitos humanos 
que aprovo, não podemos discriminar 

Os longos anos de 
dedicação à profissão 
fizeram de Osvaldo 
Morais um dos 
mais experientes e 
engajados delegados 
em atuação no 
Estado. Fato este 
que o fez ganhar 
ainda mais espaço na 
corporação e respeito 
entre os colegas

as pessoas porque são pobres”.
O delegado lamenta o momento 
pelo qual a segurança pública está 
passando. “Não é só em Pernambuco, 
é no país”, diz. E acredita que há uma 
série de fatores, inclusive externos, 
que favorecem a situação. “Se formos 
fazer uma análise, tivemos em 2011 
uma pancada muito forte no Pacto pela 
Vida. A lei processual penal impediu o 
juiz de decretar prisão preventiva de 
imediato e ele passou a ser obrigado 
a analisar oito medidas cautelares 
antes de prender alguém. Lembro 
de um homem que matou a mulher 
e o juiz soltou com tornozeleira, isso 
me marcou, revoltou, mas ele estava 
cumprindo a lei”.
Outro fator citado é a crise política 
que vivemos. “Há uma inversão de 
valores, até presidentes são acusados 
de corrupção. Qual o exemplo que 
o ladrão de galinha possui? Qual 
o estímulo que o policial tem de 
prender o pequeno? “, questiona. “As 
audiências de custódia também são um 
problema, a gente prende e não sabe 
se o criminoso vai ser solto. Então, 
eu acredito que o Pacto pela Vida 
continua sendo um bom programa, só 
que estamos enfrentando uma crise 
econômica e política. Vejo o esforço 
do governo em investir na segurança, 
mas faltam recursos. É preciso investir 
na polícia, valorizar o profissional, 
ter legislação menos paternalista e 
melhorar a estrutura dos presídios”.
Casado pela segunda vez, pai de três 
filhos e com um enteado da atual 
esposa, além de uma netinha, desde 
2015 Osvaldo Morais coordena a 
estrutura de segurança do Porto 
de Suape, em Ipojuca, no Grande 
Recife, e diz estar gostando da nova 
experiência, não só porque é algo 
diferente, mas também por poder 
ter momentos mais tranquilos. O 
delegado se classifica como um eterno 
sonhador, apaixonado por ajudar as 
pessoas mais carentes. “Meu sonho é 
viver em uma sociedade mais segura, é 
sair de casa sem precisar estar armado, 
sem precisar olhar para um lado e para 
o outro. Minha esperança é viver em 
um país melhor”.
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Não existe uma força especial unificada para servir todo o país

 

  

Especializados em operações não 
convencionais, os policiais locados nas tropas 
de elite são treinados para resistir às situações 

mais adversas, sobretudo quando o que está 
em jogo é o cumprimento de uma tarefa

E
les desafiam os limites do 
corpo. É preciso ter garra 
para fazer parte dessa 
elite. Muitos tentam. 
Poucos conseguem. A 
missão desses policiais é 
basicamente a mesma: 
eles são especialistas 
em operações não-
convencionais. Eles 

integram as chamadas tropas de 
elite, forças de elite, forças especiais 
ou polícias especializadas. Unidades 
com treinamento diferenciado, longo, 
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Para cada situação, uma 
modalidade de policiamento 
deve ser priorizada, mesmo 
que outras sejam utilizadas 

complementarmente. 
Uma grande avenida com 

circulação intensa de 
pessoas têm exigências 

distintas de uma praia ou 
de um estádio de futebol, 

por exemplo. Isso se 
deve ao fato de cada um 

desses agrupamentos 
receberem treinamentos 
distintos, de acordo com 

a área de atuação ao qual 
ele está direcionado. Isso 

garante maior agilidade na 
resolução dos casos e ainda 
não sobrecarrega o sistema, 

já que, do contrário, não 
haveria como atender os 

mais diferentes chamados 
com a mesma eficiência do 
que ocorre na forma como 

funciona hoje

geralmente de luta, tiro, resistência 
física e psicológica, lógica e estratégia, 
combates urbanos e em selva. 
O armamento é superior, destinado a 
agir de forma decisiva em ações que 
necessitem de intervenções especiais. 
Aqui no Brasil, várias unidades contam 
com a ação de homens preparados 
para as forças de elite nas esferas 
estadual e federal. Exceto a Força 
Nacional, não existe uma força 
especial, permanente, unificada para 
todo o país, mas diversos grupos são 
treinados para atuar em situações 
arriscadas. Para cada situação, uma 
modalidade de policiamento deve ser 
priorizada, mesmo que outras sejam 
utilizadas complementarmente. Uma 
grande avenida com circulação intensa 
de pessoas têm exigências distintas de 
uma praia ou de um estádio de futebol, 
por exemplo.
Na Polícia Militar de Pernambuco, 
o Batalhão de Rádio Patrulha 
foi uma das forças pioneiras em 
rádio com patrulhamentos com 
veículos automotores. Foi criado em 
1950. São do BPRP os conhecidos 
camburões, veículos utilizados em 
operações que envolvam conflitos. 
Eles são essenciais na proteção dos 
profissionais, no resgate de unidades 
policiais encurraladas e na remoção 
de feridos dos cenários de confronto. 
O BPRP exerce até hoje a missão 
de recobrimento de todas as áreas 
da região metropolitana em apoio 
às unidades de responsabilidade 
territorial, especialmente no combate 
ao narcotráfico. 

No Brasil, várias unidades 
contam com a ação de 
homens preparados para 
as forças de elite nas 
esferas estadual e federal
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Já o Batalhão de Choque era até 
então considerado a melhor unidade 
de elite. Seus profissionais são 
treinados para atuarem em eventos 
que envolvam multidões. Isso 
inclui estádios de futebol, shows, 
presídios, reintegrações de posse, 
operações especiais, e outras ações. 
O sistema de trabalho desenvolvido 
em Pernambuco tem servido de 
base para a implantação de sistemas 
semelhantes em outros estados. Na 
história mais recente daquela unidade, 
o Choque despertou a atenção da 
sociedade durante os protestos contra 
o aumento das passagens de ônibus, 
quando teve enfrentamento entre 
estudantes e trabalhadores do Recife. 
Depois de sete anos sem realizar 
esta capacitação em Pernambucano, 
a Polícia Militar iniciou, em 19 de 
junho, o treinamento de 54 policiais 
no Curso de Operações Especiais, dos 
quais sairão militares para o Bope, a 
nova “menina dos olhos” da PMPE. 
Foi criado em junho deste ano como 
alternativa apontada pelo Governo do 
Estado para o combate à criminalidade 
e redução dos índices de violência. 
Antes era a Companhia Independente 
de Operações Especiais – Cioe. 
Compete ao Bope atuar nas missões 
de resgate de reféns, captura de 
marginais fortemente armados 
e entrincheirados, escolta de 
autoridades e presos de alta 
periculosidade, entre outras missões 

de alta complexidade e vulto no campo 
da segurança e defesa social. Os PMs 
do Bope são acionados, geralmente, 
para ocorrências que envolvam resgate 
de reféns, investidas com explosivos 
ou assaltos à bancos e ainda para 
realizar revistas em estabelecimentos 
prisionais, escoltas de pessoas 
importantes ou até mesmo de presos 
de alta periculosidade.
O treinamento dura quatro meses e 
inclui as fases rústica, policial, técnica 
e de operações. Na rústica, o policial 

Depois de sete anos sem 
realizar capacitação 
direcionada em 
Pernambucano, a Polícia 
Militar iniciou, em 19 de 
junho, o treinamento 
de 54 policiais no 
Curso de Operações 
Especiais, dos quais 
sairão militares para o 
Bope, a nova “menina 
dos olhos” da PMPE. A 
força funciona como 
alternativa do Governo 
do Estado contra à 
criminalidade e redução 
dos índices de violência

A Polícia Militar 
de Pernambuco 

também possui o 
Bepi – Batalhão 

Especializado de 
Policiamento de 

Interior, antiga 
Companhia 

Independente 
de Operações de 
Sobrevivência na 

Caatinga (Ciosac). 
O Bepi é composto 

por três companhias 
que abrangem Zona 

da Mata, Agreste e 
Sertão do estado

é treinado para situações de cansaço, 
fome, estresse, sede, frio e calor. 
Isso acontece para que eles passem 
a ter qualidades e características 
capazes de enfrentarem ocorrências 
que envolvam essas situações. Na 
fase policial, os militares passam 
a ser treinados com as técnicas de 
abordagem e contato com o cidadão, 
coisas que acontecem diariamente. 
É quando começam as aulas de 
abordagem e tiro policial.
Nas aulas de tiro policial, cada aluno 
realiza mais de 400 disparos de 
arma de fogo. Os tiros são efetuados 
com pistolas e metralhadoras em 
alvo de distâncias de 5, 10 e 15 
metros. Realizam disparos deitados, 
de joelhos e em pé. Eles também 
recebem treinamento de primeiros 
socorros. O objetivo é proporcionar 
conhecimento em operações e 
inteligência em segurança pública. 
E ainda competências técnicas, 
como orientações de navegação, 
montanhismo, trato e conhecimento 
de animais peçonhentos, explosivos e 
transposição de obstáculos. 
A PMPE também possui o Bepi 
– Batalhão Especializado de 
Policiamento de Interior, antiga 
Companhia Independente de 
Operações de Sobrevivência na 
Caatinga (Ciosac). O Bepi é composto 
por três companhias que abrangem 
Zona da Mata, Agreste e Sertão do 
estado. Ser um caveira não é fácil. 
A “faca na caveira” representa a 
capacidade do ser humano de se 
superar, além da ousadia e coragem 
para cumprir as suas perigosas 
missões. É a vitória sobre a morte e 
representa as estratégias e táticas 
que o grupo de operações especiais 
são treinados para combater os seus 
adversários. Não é à toa que ela é 
símbolo de algumas forças policiais 
especiais. 
A grande novidade da PMPE é o 
Batalhão Integrado Especializado 
de Policiamento (Biesp). Funciona 
em Caruaru, no Agreste do estado. 
É composta por quatro companhias 
especializadas, hoje existentes 
apenas na Região Metropolitana: 
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A grande novidade da 
PMPE é o Batalhão 
Integrado Especializado 
de Policiamento (Biesp). 
Funciona em Caruaru, 
no Agreste do estado. 
É composta por quatro 
companhias especializadas, 
hoje existentes apenas na 
Região Metropolitana: Ronda 
Ostensiva com o Apoio 
de Motocicletas (Rocam), 
Radiopatrulha, Choque com 
Cães e Trânsito. O Biesp 
vai reforçar o combate às 
diversas modalidades de 
crimes, como tráfico de 
drogas, assaltos, porte ilegal 
de armas e desarticulação de 
grupos de extermínio, com 
uma atenção especial ao 
patrulhamento e ações nas 
áreas rurais do Agreste

Ronda Ostensiva com o Apoio de 
Motocicletas (Rocam), Radiopatrulha, 
Choque com Cães e Trânsito. O Biesp 
vai reforçar o combate às diversas 
modalidades de crimes, como tráfico 
de drogas, assaltos, porte ilegal de 
armas e desarticulação de grupos de 
extermínio, com uma atenção especial 
ao patrulhamento e ações nas áreas 
rurais do Agreste. 

ESPECIALIZADAS 
Eles não são caveiras mas também 
possuem atividades especificas dentro 
da Polícia Militar. Pernambuco foi o 
primeiro estado a ter policiamento 
com o suporte de animais, através 
da Companhia Independente de 
Policiamento com Cães – CIPCães. 
Sua finalidade é apoiar as demais 
modalidades de policiamento 
em situações específicas, tais 
como controle de distúrbios 
civis, farejamento de narcóticos e 
explosivos. Também realiza operações 
de busca e captura de pessoas em 
geral.
Existe ainda o Regimento de Polícia 
Montada – RPMont que executa o 

policiamento montado (com cavalo) 
em locais de difícil acesso, além 
de atuar durante a noite, participa 
também das ações de controle de 
distúrbios civis, em conjunto com a 
tropa de choque a pé. O treinamento 
inclui aulas de hipismo e cada policial 
cuida do seu animal diariamente, 
sendo responsável por dar banho e 
alimentá-lo. 
O policiamento montado causa 
grande impacto e visibilidade, além 
de ter alta mobilidade associada 
à baixa velocidade, favorecendo a 
aproximação e a interação com a 
comunidade. O efeito intimidador 
é muito grande, pela altivez e 
imponência do policial montado. 
Muitas vezes nem é preciso o uso da 
força, astando a visão imponente 
do animal. Além disso, policial tem 
um ótimo campo de visão, ao tempo 
em que é percebido a relativamente 
grandes distâncias, prevenindo ações 
delituosas num grande raio de ação.
A Companhia Independente de 
Policiamento do Meio Ambiente, 
a CIPOMA, visa preservar o meio 
ambiente e consequente melhoria da 

qualidade de vida de nossa população. 
Atua em todo território do Estado e no 
Arquipélago de Fernando de Noronha, 
em conjunto com os demais órgãos 
encarregados da defesa da natureza, 
desenvolvendo suas atividades através 
de postos fixos e de patrulhas móveis 
que utilizam jeeps, motocicletas e 
transporte embarcado. 
Existe ainda o Batalhão de Trânsito 
(BPTran), Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv), Batalhão 
de Polícia de Guarda (BPGd), a 
Companhia Independente de Apoio 
ao Turista (CIATur) e Companhia 
Independente de Policiamento com 
Motocicleta (CIPMoto), também 
conhecida como Rocam. A missão 
de ser referência na modalidade de 
policiamento com motos na Região 
Nordeste e, posteriormente, para 
o país, elevando assim a eficácia e 
eficiência no propósito de repressão 
às diversas modalidades de práticas 
delituosas.

Pernambuco foi o primeiro estado a ter 
policiamento com o suporte de animais. É a 
Companhia Independente de Policiamento com 
Cães – CIPCães. Sua finalidade é apoiar as demais 
modalidades de policiamento em situações 
específicas, tais como controle de distúrbios civis, 
farejamento de narcóticos e explosivos. Também 
realiza operações de busca e captura de pessoas
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C O M  A  P R O P O S T A  D E 

I N T E G R A R  A  P O P U L A Ç Ã O 

N A S  A Ç Õ E S  D E  C O M B A T E 

A O  C R I M E  E  A  V I O L Ê N C I A ,  A 

P L A T A F O R M A  S E M P R E  A L E R T A 

J Á  E S T Á  E M  F U N C I O N A M E N T O 

N O  E S T A D O .  A O  A L C A N C E  D O 

C E L U L A R  E  C O M  U T I L I Z A Ç Ã O 

S I M P L E S ,  A  P O P U L A Ç Ã O 

M A N T É M  C O M U N I C A Ç Ã O 

D I R E T A  C O M  O S  Ó R G Ã O S  D E 

S E G U R A N Ç A .  D E S S A  F O R M A  É 

P O S S Í V E L  F A Z E R  D E N Ú N C I A S 

O U  S O L I C I T A R  A T E N D I M E N T O  A L E R T A 

 I N T E I R A, 

 S E M P R E 

E 
se toda a sociedade passasse a atuar como um braço das polícias, ajudando 
a fiscalizar sua rua, seu bairro, sua cidade? Essa é a proposta da plataforma 
Sempre Alerta, desenvolvida pela empresa Mooh Tech e disponível no 
Estado. Por meio do aplicativo, é possível a população manter comunicação 
direta, para fazer denúncias ou solicitar atendimento, não apenas com a 
polícia, mas também com órgãos como bombeiros, Defesa Civil e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 
O funcionamento do Sempre Alerta é semelhante ao WhatsApp. A pessoa 
baixa o aplicativo e pode enviar mensagens de texto, imagens, áudio ou 
vídeo da situação para a qual requer atendimento. Ao realizar o cadastro, 

no primeiro acesso o usuário já deixa seus dados carregados no sistema e ao abrir o 
chamado a localização é enviada automaticamente à central de controle do órgão 
acionado. 
Os atendentes fazem a triagem das informações e, em caso de necessidade, efetuam o 
chamado para unidades de campo que estiverem mais próximas do local se dirigirem 
até ele, de maneira mais rápida e segura, uma vez que terão informações precisas. 
E não para por aí. O cidadão pode acompanhar todo o andamento da solicitação. 
Tudo isso sem precisar se identificar, pois a plataforma também garante o 
anonimato. Ao mesmo tempo, evita trotes, pois trabalha com geolocalização, além 
da autenticação por IMEI, ou seja, em caso de detectar trote, o operador tem como 
localizar o realizador dos chamados falsos com precisão.
Com tantos olhos espalhados pela cidade, a polícia ganha diversos colaboradores 
que vão ajudar a evitar furtos, assaltos e outros tipos de violência, além de informar 
sobre acidentes e pedir ajuda a possíveis vítimas. Mais que isso, passa a ter um 
relacionamento mais integrado com a população, melhora sua imagem, reduz custos 
com boletins de ocorrência e aumenta a efetividade operacional. Todos os dados 
são processados e armazenados para serem utilizados em estudos estratégicos e 
planejamento de ações. No futuro, a plataforma deve gerar estatísticas posicionadas, 
indicando onde há maior incidência de crimes, para que a polícia possa agir de forma 
preventiva.
No caso dos serviços de atendimento de urgência, o aplicativo permite um diagnóstico 
prévio do trauma, auxiliando no envio de equipamento adequado à ocorrência e 
até dando orientação ao usuário sobre procedimentos de urgência no socorro às 
vítimas. O Sempre Alerta também possibilita a gestão, em tempo real, de calamidades 
públicas, inclusive com o uso de drones, pois ele é compatível com tais sistemas, 
podendo também ser facilmente integrado com sistemas de hardware como 
sensores e câmeras de monitoramento. A plataforma pode ser acessada de qualquer 
computador ou dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio de 
computação na nuvem.
Em sua essência, o Sempre Alerta traz ideias do moderno conceito de cidades 
inteligentes, ao permitir que os cidadãos participem ativamente da construção 
da cidade que ele quer, em vez de esperar que todas as iniciativas partam 
exclusivamente do poder público.

 U M A  C I D A D E 

Todo treinamentos 
de tiro, independente 
da intuição militar 
que aplica, sempre 
proporcionam um 
conteúdo bem completo 
com alto nível técnico 
para os soldados. São 
passadas técnicas de 
manuseio de arma, o que 
traz mais segurança e 
agilidade na açãos

Treinamentos 
de tiro policial
Precisão, agilidade e pontaria. Quem é 
militar sabe que para se desenvolver e ter 
sucesso na carreira, um treinamento de tiro 
exemplar é necessário. Todo treinamentos 
de tiro, independente da intuição militar 
que aplica, sempre proporcionam um 
conteúdo bem completo com alto nível 
técnico para os soldados. Com fundamentos 
imprescindíveis e bastante profissionais, os 
treinamentos de tiro visam que o soldado 
possa ter um manuseio eficiente com armas 
de fogo, proporcionado assim mais segurança 
e eficiência no porte de arma e em suas 
missões diárias. Como sabemos, o cotidiano 
de um militar é repleto de desafios e saber 
atirar bem faz toda a diferença, inclusive na 
hora de proteger a própria vida.

1. Como funciona um treinamentos de tiro
Um bom treinamento de tiro inclui técnicas com vários tipos de exercícios 
militares práticos e com as mais variadas armas, ficando a critérios daqueles 
que fazem o curso escolher a modalidade que mais agrada.
Além da parte tática, um curso de treinamento de tiro oferece também um 
grande conhecimento no que diz respeito a armas de fogo no Brasil, assim 
como dá ao soldado conhecimento sobre, modelos, nomenclaturas, calibres, 
marcas das armas mais atuais, bem como a legislação vigente atual.
Não resta dúvidas que os militares são verdadeiros guerreiros e homens de 
muita coragem. E, sem dúvida, um dos grandes motivos deles se tornarem 
homens fortes e determinados está exatamente no treinamento que eles 
recebem.
Para um militar, o treinamento de tiro é frequente e sempre contínuo, pois 
eles sabem que um bom profissional sempre está buscando se aprimorar, 
pois trata-se de uma profissão na qual as falhas podem ser fatais.
Vale ressaltar também que o treinamento de tiros para militares é todo 
baseado e simulado em situações que um soldado pode enfrentar em suas 
missões.

2. Simulador de tiro virtual
Nada melhor do que aprimorar as técnicas com a ajuda da tecnologia, que 
está cada vez mais forte em nosso país. Um exemplo disso é a utilização de 
simuladores de tiro virtual que algumas polícias já utilizam.
Um simulador pode oferecer cerca de 110 situações diferentes e que podem 
ser vivenciadas por um policial durante seu trabalho. O estilo de arma 

Tudo é 
formado 
por várias 
técnicas

utilizado no simulador é o mesmo que os policiais já estão acostumados a usar no 
cotidiano, porém, ao invés das balas o que se tem são ampolas de gás carbónico 
que liberam uma luz de laser.
Os simuladores tem proporcionado um treinamento ainda mais eficiente, com o 
objetivo dos militares terem uma destreza e controle maior.
3 .Treinamento de tiro para civis
Assim como os militares, existem civis que também se interessam em realizar 
treinamento de tiro, no entanto isso só pode ser feito em escolas credenciadas e 
autorizadas para a função.
Normalmente, o treinamento de tiro ensina o civil a utilizar o equipamento nas mais 
diversas situações.
Um curso de geralmente se baseia-se em dois pilares:
Regras Básicas de Segurança: Onde vai aprender em quais situações se faz 
necessário o uso de pistolas, aprender a forma correta de pegar e também atirar, 
entender as travas etc.
Conservação e Limpeza da Arma: aprenderá como desmontar, montar e fazer a 
limpeza de uma arma, bem como os lugares onde elas podem ficar guardadas, os 
produtos que podem ser utilizados na hora da limpeza, etc.

4. Duração do treinamento
Alguns treinamentos duram vários dias, outros apenas algumas horas, tudo vai 
depender do objetivo de cada pessoa e do perfil da instituição que está aplicando 
o treinamento de tiro.
O curso de pistola tem a duração de 12 horas, convém dizer que as 12 horas são 
referentes apenas a 1 dia de treinamento, então, prepare-se.

M A I S  C O R P O  &  M E N T E

club
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FOCO NA
FORMAÇÃO
Com 43 anos de história e tradição, a Academia de Polícia 
Civil (Acadepol) vem formando novos agentes para cuidar da 
segurança da população. Sempre com foco em oferecer o 
melhor, a entidade investe pesado na tecnologia da educação

Para alterar a 
qualidade do modelo 
da segurança pública 
do país é necessário 

investir na qualidade 
do ensino, desde a base 

até chegar à academia
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As academias de policia precisam, portanto, 
ser uma referência. Em Pernambuco, no 
que depender dos atuais investimentos na 
reformulação do sistema de ensino e em 
tecnologia da educação, o futuro da segurança 
pública está começando pela Academia de Polícia 
Civil (Acadepol). 
A Acadepol está realizando seu maior curso em 
43 anos de história. Os novos alunos aprovados 
no concurso público realizado em 2016 estão 
sendo formados com o que há de mais moderno 
em tecnologia da educação. Todas as aulas são 
informatizadas e padronizadas, garantindo a 
isonomia no ensino para todas as 36 turmas de 
alunos dos mais diferentes cargos da Polícia Civil 
e Científica. As aulas começaram, oficialmente, 
no dia 02 de outubro e devem ser concluídas em 
31 de janeiro de 2018.
Estão sendo ministradas na Faculdade 
Guararapes, sob responsabilidade do Campus 
de Ensino Recife da Academia de Polícia Civil 
(Acadepol). A delegada Silvana Lellys assumiu 
a missão de dirigir a Acadepol em maio deste 
ano. Ela vem acompanhando de perto toda 
a reformulação da Academia. “Começamos 

já pela matrícula. Pelo 
sistema tradicional, 
levaríamos pelo menos 
dois meses para concluir 
tudo. Levamos apenas dois 
dias, através de ambiente 
virtual totalmente seguro e 
auditável”, conta ela.
Segundo Silvana, pelo 

Dentre as 
principais 
reformas que 

precisam ser feitas para alterar 
a qualidade do modelo atual de 
segurança pública, destaca-se 
a educação das policias. Se o 
policial tem que ser também 
um educador, é preciso que se 
eduque esse educador, com 
qualidade. 

A delegada Silvana 
Lellys assumiu a 
missão de dirigir a 
Acadepol, que está 

localizada no prédio da Faculdade 
Guararapes, em maio deste ano

A Academia de Polícia 
está realizando seu 
maior curso em 43 
anos de história. Os 
novos alunos aprovados 
no concurso público 
realizado em 2016 
estão sendo formados 
com o que há de mais 
moderno em tecnologia 
da educação.
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A meta é investir cada vez mais na política de capacitação, em cursos 
presenciais e num ambiente virtual de aprendizado, no formato de 

Educação à Distância (EAD), modalidade mediada por tecnologias em 
que discentes e docentes não estão fisicamente presentes

menos 70% dos novos 
alunos são de fora do 
estado. Portanto, o sistema 
de matrícula online foi 
fundamental para dar 
celeridade na conclusão nas 
matrículas e facilitou a vida 
de todos, pois não houve 
a necessidade de fazer 

deslocamento antecipado, o que incluiria gastos 
com passagens e hospedagem. Além disso, o novo 
processo evita a formação de filas para entrega 
de documentação e reduz o uso de papel, o que 
o torna ecologicamente correto. “Bastou acessar 
o site. Nele pudemos acompanhar tudo: o que 
escreveu e depois excluiu, de onde foi o acesso, 
número de IP, páginas acessadas”, explica.
A delegada foi professora voluntária do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), criado pelo Governo 
Federal, em 2011, com o objetivo de expandir, 
interiorizar e democratizar a oferta de cursos 
de educação profissional e tecnológica no país. 
Graças a expertise adquirida no Pronatec, ela 
sabe da importância em investir em tecnologia da 
educação. 
Para ela tecnologia da educação é uma 
necessidade e forma de dinamizar as aulas, 
contribuir para o ensino e motivar os alunos. 
O ambiente virtual resultou na criação de um 
acervo padronizado, composto de apostilas, 
apresentações e caderno de anotações com o 
mesmo conteúdo para todos os alunos. Além 
disso, havendo um novo concurso, o curso já está 

No ambiente virtual, 
todos os policiais (novos 
e veteranos) vão ser 
integrados ao sistema, 
que, em breve, deverá 
ser utilizado para o 
ensino à distância e 
também semipresencial, 
possibilitando que os 
servidores atualizem 
seus conhecimentos.

pronto para ser reaplicado. Os alunos podem ter 
acesso ao sistema por qualquer plataforma. 
No ambiente virtual encontram inúmeras 
informações e documentos, como o material 
didático, o plano de disciplina, o manual 
do aluno e o controle de frequência. Todos 
os policiais (novos e veteranos) vão ser 
integrados ao sistema, que, em breve, deverá 
ser utilizado para o ensino à distância e também 
semipresencial, possibilitando que os servidores 
atualizem seus conhecimentos. 
A delegada adianta já estar preparando um curso 
sobre lavagem de dinheiro, para ser aplicado 
em 2018, quando acabar a formação atual. 
“Também estamos planejando um projeto piloto 
para implantação do inquérito digital. A Justiça 
já é digital, a Polícia Civil precisa acompanhar 
essa evolução e acelerar o tempo de resposta à 
sociedade”, declara. “Essa reestruturação era 
muito necessária, afinal, quem faz a polícia é o 
policial”. 
A meta é investir cada vez mais na política 
de capacitação, em cursos presenciais e num 
ambiente virtual de aprendizado, no formato 
de Educação à Distância (EAD), modalidade 
de educação mediada por tecnologias em que 
discentes e docentes não estão fisicamente 
presentes em um ambiente presencial de ensino-
aprendizagem. Desta forma, será possível 
promover a qualificação de profissionais que 
atuam no interior do Estado. “Queremos 
uma polícia qualificada, valorizada. Estamos 
proporcionando aos novos alunos o mesmo que a 
sociedade espera da polícia: um bom tratamento 
com rapidez e eficiência”, conclui.
Os 1.283 novos profissionais reforçarão, a 
partir de fevereiro do próximo ano, o efetivo das 
delegacias, Instituto de Criminalística (IC) e do 
Instituto de Medicina Legal (IML) do estado. 
Serão 850 novos policiais civis. Dentre esses, 
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A meta traçada é 
que, a curto prazo, 

todas as delegacias 
tenham as suas 

equipes formadas para que 
não haja mais o prejuízo de 

acumulação de funções

serão formados 140 delegados, 620 agentes e 90 
escrivães. Com foco de ação nas áreas de polícia 
judiciária e investigativa, os novos policiais 
atuarão na elucidação de crimes. 
Na Polícia Científica, serão 139 peritos criminais, 
40 médicos legistas, 130 auxiliares de peritos, 73 
auxiliares de legistas e 51 peritos papiloscopistas. 
A meta é que todas as delegacias tenham as 
suas equipes formadas para que não haja mais 
o prejuízo de acumulação de funções, além da 
melhora da resolutividade. 
Entre as disciplinas em curso, a própria 
presidente – que também é professora 
universitária - ministra aulas de investigação 
policial, técnica de entrevista e interrogatório 
e justiça restauradora (mediação de conflitos). 
“Cada aluno vai poder disparar 217 tiros, é uma 
boa quantidade. Nosso estande de tiros está 
sendo reformado, atendendo a um anseio antigo 
da categoria”, observa.
Já entre os cursos de capacitação estão os 
de abordagem policial e técnicas; aspectos 
legais; aperfeiçoamento em direitos humanos; 
qualidade em atendimento; sistema de queixa 
de roubo e furto de veículos; técnicas de 
abordagem; uso progressivo da força e técnicas 
e tecnologias não letais; investigação de CVLI; 
análise criminal; curso tático de tiro policial e 
o de coleta, prevenção e manuseio de amostras 
biológicas para exame de DNA.

PRIMEIRA
A primeira Escola Policial Criminal foi 
implantada em 15 de março de 1927, com 
o objetivo de formar melhor os policiais, e 
funcionou durante muitos anos em instalações 
improvisadas e sem remunerar os seus 
professores, que trabalhavam voluntariamente 
– conforme o livro Polícia Civil de Pernambuco 
(Origem e Evolução), de Carlos Bezerra 
Cavalcanti.  Em 19 de maio de 1961, o 
Decreto nº 595 criou a Escola de Polícia que se 
destinava, especificamente, à formação básica 
e ao aperfeiçoamento de guardas civis, fiscais, 
investigadores, escrivães e comissários de 
polícia. Ela só foi inaugurada em 3 de julho de 
1962.
Os cursos básicos eram voltados para os 
funcionários nomeados em caráter interino e 
os de aperfeiçoamento, para os já efetivados. 
Todos eram eminentemente práticos, usando  
teoria apenas quando indispensável. Entre as 
disciplinas estavam o policiamento ostensivo 
(atividade então largamente desenvolvida na 
Polícia Civil) e outras matérias até hoje essenciais 

como investigação 
policial, armamento, tiro e 
criminologia.
A Acadepol foi criada 
em 7 de janeiro de 1974, 
em substituição à Escola 
de Polícia, tendo como 
função não só formar 
novos policiais e apurar 

os requisitos exigidos em lei para os cargos, mas 
também coordenar cursos de aperfeiçoamento e 
especialização. 
Nos últimos dez anos, a Acadepol formou 
3.368 alunos, sendo 2.997 para a Polícia Civil 
e 371 para a Polícia Científica. Os atuais alunos 
concorrem a 140 vagas para o cargo de delegado, 
620 para agentes de polícia, 90 para escrivães 
e mais 433 são para o policiamento científico, 
sendo 40 médicos legistas, 73 auxiliares de 
legista, 51 peritos papiloscopistas, 130 auxiliares 
de perito e 139 peritos criminais.
Situada à Rua Tabira, nº 160, no bairro da Boa 
Vista, área central do Recife, a Acadepol conta 
hoje com oito salas de aula, um auditório, um 
ginásio poliesportivo, um estande de tiro fechado 
e uma academia de musculação.

Situada à Rua Tabira, 
nº 160, no bairro da Boa 
Vista, área central do 
Recife, a Academia de 
Polícia (Acadepol) conta 
hoje com oito salas de 
aula, um auditório, um 
ginásio poliesportivo, 
um estande de tiro 
fechado e uma academia 
de musculação

Nos últimos dez anos, a 
Acadepol formou 3.368 

alunos, sendo 2.997 para 
a Polícia Civil e 371 para 

a Polícia Científica. Os 
atuais alunos concorrem a 
140 vagas para o cargo de 

delegado, 620 para agentes 
de polícia, 90 para escrivães 

e mais 433 são para o 
policiamento científico
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Com o objetivo de dispensar a 
carga tributária das armas de fogo 
adquiridas pelos profissionais de 
segurança pública, o deputado Alberto 
Feitosa apresentou um Projeto de 
Lei que autoriza o Poder Executivo 
a conceder a isenção de Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na aquisição de armas. O 
projeto é voltado para a compra 
realizada por policiais militares e 
policiais civis, bem como os agentes 
penitenciários e bombeiros militares, 
autorizados por lei a possuir e portar o 
armamento.
 
Atualmente, o custo de uma arma de 
fogo de modelo restrito como uma 
pistola .40 ou 9mm é, em média, R$ 
5 mil, valor quase duas vezes maior 
que o salário de um soldado. Para 
ser usada durante o expediente de 

trabalho, o policial recebe uma arma 
do batalhão ou da delegacia em que 
está lotado, porém, não estando à 
serviço, deve devolver o armamento 
e todo o material de trabalho para 
que seja usado por outro militar ou 
civil que irá substituí-lo.
 
“De acordo com o artigo 301 do 
Código Processo Penal, é dever do 
policial agir, independente de estar 
ou não em seu horário de trabalho, 
pelo bem da população, devendo o 
mesmo estar armado. Por isso, ter 
uma arma própria surge como uma 
necessidade e muitos não a possuem 
por não ter condição financeira para 
tanto. Sendo assim, a solicitação 
para a diminuição do ICMS da 
arma de fogo é uma demanda dos 
próprios policiais e é de fundamental 
importância para toda a população, 

pois será útil para a proteção dos 
pernambucanos”, afirmou o Feitosa.

Após saber do teor da matéria 
proposta por Alberto Feitosa, o 
presidente do Sindicato dos Agentes 
de Segurança Penitenciária e 
Servidores no Sistema Penitenciário 
do Estado de Pernambuco (Sindasp-
PE), João Batista de Carvalho, 
através de ofício, demonstrou 
o interesse de inclusão dos seus 
agentes no projeto. O Corpo de 
Bombeiros de Pernambuco, através 
de seu comandante, também 
solicitou que o PL abrangesse a 
corporação, o que será atendido 
através de emenda aditiva ao projeto.

PROJETO DE 
LEI DE ALBERTO 
FEITOSA PROPÕE 
ISENÇÃO 
DE CARGA 
TRIBUTÁRIA 
PARA COMPRA 
DE ARMAS POR 
POLICIAIS
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Em
defesa
dapaz

Conhecidos como boinas azuis ou 
capacetes azuis, os soldados de paz 
das Nações Unidas são responsáveis 
pelo monitoramento de cessar-fogos, 
supervisionamento de retirada de 
tropas e muitas outras funções
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Os militares pernambucanos 
ficaram instalados em 
quartos concedidos nas 
casas de moradores da 
localidade. Era uma prática 
comum, uma forma de 
aproximação das Forças de 
Paz com a comunidade

As Forças de manutenção da paz das 
Nações Unidas ou United Nations 
Peacekeeping Forces são forças 
militares multinacionais instituídas 
pela Organização das Nações Unidas 
para atuar em zonas de conflito 
armado. Geralmente os objetivos 
das missões estão relacionados ao 
monitoramento de cessar-fogos, 
supervisionamento de retirada de 
tropas, entre outras possibilidades. 
Os soldados de paz das Nações Unidas 
são conhecidos como boinas azuis ou 
capacetes azuis.
Foi entre 1993 e 1994, o aluno Walter 
Benjamim ainda comemorava a 
aprovação no concurso da gloriosa 
PMPE quando recebeu a seguinte 

notícia: temos cinco vagas para quem 
quiser fazer parte da Força da Paz da 
ONU. “Na época, a seleção foi muito 
simples. Nada parecido com o que é 
hoje. Apenas fomos informados da 
existência das vagas e eu disse que 
queria. Nem imaginava o que iríamos 
fazer”, conta o Coronel que era lotado 
no Batalhão de Choque.
Desafio aceito, o coronel seguiu 
viagem. No meio do caminho, a 
comitiva pernambucana encontrou 
com policiais do Paraná e juntos 
seguiram. Até chegar ao destino, 
ninguém apareceu para dar um 
suporte. Destino: Iugoslávia. No 
meio do caminho, participou de uma 
prova de idiomas e de direção. Os 
pernambucanos foram para o Leste 
e os paranaenses para o Norte. “O 
critério de distribuição foi simples. 
O frio. Como os nordestinos não 
estão acostumados com o frio, fomos 
enviados para a região mais quente do 
país”, explica o oficial. 
Desta vez, a missão dos policiais era o 
patrulhamento das áreas de conflito da 
Guerra da Bósnia, um conflito armado 
que ocorreu entre abril de 1992 e 
dezembro de 1995 na região da Bósnia 
e Herzegovina. “Trabalhávamos 
sem armas. Eram 30 dias de serviço 
direto e apenas seis dias de folga. Os 
primeiros meses foram muito difíceis, 
principalmente quanto à adaptação 
ao frio que é muito rigoroso e o clima, 
seco”. 
Outro desafio foi sobreviver aos 
conflitos. O coronel comemora o fato 
de que, no período em que esteve na 
região, não presenciou os massacres 
que eram muito comuns à época. Ser 
brasileiro também ajudou bastante. O 
país estava em evidência por conta da 
Copa do Mundo de Futebol e a morte 
do pilo de Fórmula 1, Ayrton Senna. 
Segundo o Coronel, bastava dizer que 
era do Brasil que tudo mudava. E cita o 

“O 
brasileiro é um 
trabalhador duro. 
Ele não foge da 
missão que recebe”.  

Com essas palavras, o Coronel da 
Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE), Walter Benjamim, resume 
como foi a experiência de ser 
integrante do seleto grupo de 
policiais pernambucanos que 
serviu às Forças de manutenção 
da paz das Nações Unidas. Por 
um ano, ele foi um boina azul e 
arriscou a vida em defesa da paz. 

As missões estão focadas no 
monitoramento de cessar-fogo

e retirada de tropas



QAP EM ALERTA        D E Z E M B R O  2 0 1 754 D E Z E M B R O  2 0 1 7         QAP EM ALERTA              55

exemplo de um dos policiais chegou a 
ser capturado e ia sendo fuzilado. Até 
que tiveram a certeza de que ele era 
brasileiro e o libertaram. 
“Também fui emboscado e tive um 
fuzil na cabeça. Aprendi um pouco 
do idioma e entendia o que falavam. 
Eles pensavam que éramos dos grupos 
inimigos. Quando descobriram que 
não e que estávamos realmente 
em missão de paz, deixaram de 
incomodar. Quando o Ayrton morreu, 
vieram até nos cumprimentar”, conta 
Walter Benjamin. Na época, solteiro 
e sem filhos, garante que não foi tão 
sofrido passar um ano longe de casa. 
Apenas um dos integrantes do grupo 
era casado e foi um período bastante 
difícil para ele. 
Os militares pernambucanos ficaram 
instalados em quartos concedidos nas 
casas de moradores da localidade. 
Era uma prática comum, uma forma 
de aproximação das Forças de Paz 
com a comunidade. O inverno chegou 
a menos 25 graus. Lenha ou óleo 

eram usados para os aquecedores. 
A vantagem do frio foi a diminuição 
dos conflitos. Era humanamente 
impossível estar nas ruas. Para 
enfrentar as baixas temperaturas, 
uniformes especiais foram adquiridos. 
“Escolhemos a cor verde por lembrar o 
Brasil”, conta o oficial. 
De volta ao Brasil e para a PMPE, o 
coronel retomou as atividades no 
CFAP. Depois foi para o 14° Batalhão 
em Serra Talhada, CIOE, CPD, 
Academia, Casa Militar, Choque, 
Rádio Patrulha e agora está de volta 
ao CFAP, desta vez como Comandante. 
Ele comemora o fato de ser o primeiro 
policial pernambucano a participar 
de um treinamento na SWAT, polícia 
norte-americana. O curso durou um 
mês.
Walter Benjamin está prestes a 
completar 28 anos de Polícia Militar. 
De tudo do que viveu quando estava 
na Iugoslávia, garante que ficaram 
algumas lições. “Existe muito 
desconhecimento sobre nosso país. 

Na época, solteiro e sem filhos, 
Walter Benjamin garante que não 
foi tão sofrido passar um ano longe 
de casa servindo as forças de paz

Walter Benjamin está 
prestes a completar 
28 anos de Polícia 
Militar. De tudo do que 
viveu quando estava 
na Iugoslávia, garante 
que ficaram algumas 
lições. “Existe muito 
desconhecimento sobre 
nosso país. É uma 
ótima oportunidade 
para conhecer outras 
culturas, abrir os olhos 
para o mundo”
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É uma ótima oportunidade para 
conhecer outras culturas, abrir os 
olhos para o mundo, ser capacitado 
para gerenciar situações de crise e, 
principalmente, brasileiro onde solta, 
desenrola”, conclui. 

OS BOINAS AZUIS 
Um número incontável de vidas foram 
salvas e melhoradas pelos serviços 
de manutenção de paz da ONU nos 
últimos 70 anos; várias famílias 
destruídas pelas guerras ganharam 
um novo começo. Foram estabelecidas 
71 operações de paz. Através de anos 
de luta e sacrifício, o icônico capacete 
azul ganhou seu lugar como símbolo 
de esperança para milhões de pessoas 
que vivem em áreas atingidas pela 
guerra. Mais de 1 milhão de pessoas 
serviram como boinas azuis. 
Ajudaram países a ganhar 
independência, apoiando eleições 
“históricas”, desarmando centenas 
de milhares de ex-combatentes, 
estabelecendo o Estado de Direito, 
promovendo direitos humanos e 
criando condições para que refugiados 
e deslocados retornem para casa. 
No dia 20 de outubro, solenidades 
marcaram o fim da participação da 
Força de Paz do Brasil no Haiti.
Desde 2004, quando foi escolhido 
para liderar a missão de estabilização 
formada por tropas de 16 países, 
o Brasil enviou ao país cerca de 37 

mil militares, segundo o Ministério 
da Defesa. O maior contingente é 
do Exército, que mobilizou 30.359 
homens e mulheres. A Marinha enviou 
6.299 militares e a Aeronáutica, 350. 
O efetivo que se encontrava no 
Haiti desde maio é o 26º e último 
contingente brasileiro deslocado com 
a missão de ajudar a reestabelecer 
a segurança e a normalidade 
institucional após a turbulência 
política que culminou com episódios 
de violência durante protestos e 
manifestações políticas e com a 
renúncia do então presidente Jean 
Bertrand Aristide, eleito em 2000. 
Com o fim da missão, os “boinas 
azuis” se reuniram para relembrar os 
momentos vividos. Estiveram por lá 
representantes do Exercito, Marinha, 
Aeronáutica e Polícia Militar. A PMPE, 
nesta solenidade, esteve representada 
por homens que estiveram não apenas 
no Haiti, mas também no Timor Leste, 
África e Leste Europeu. 
Além do coronel Walter Benjamin, 
outros cinco oficiais estiveram 
representando a PMPE. A maior das 
operações é a Missão da ONU na 
República Democrática do Congo, 
Monusco, com mais de 20 mil boinas 
azuis uniformizados, entre militares e 
policiais.
Segundo o Coronel, com o passar dos 
anos, a seleção para ser um boina azul 
ficou mais rigorosa. Além de prova 
de idiomas, Há treinamentos e testes 
dos mais diversos tipos. O policial já 
sai do Brasil preparado para o que vai 
enfrentar. “Na minha época, o que nos 
moveu foi a curiosidade e vontade 
de colaboramos com uma missão da 
ONU. Não sabíamos o que iríamos 
fazer e nem para onde estávamos 
indo. Somente ao chegar lá, tomamos 
conhecimento da grandiosidade da 
missão que tínhamos assumido. Fico 
feliz de ter aceitado. Talvez não tivesse 
outra oportunidade igual”.

Além do coronel Walter Benjamin, outros cinco 
oficiais estiveram representando a PMPE. A 
maior das operações é a Missão da ONU na 
República Democrática do Congo, Monusco, 
com mais de 20 mil boinas azuis uniformizados

Desde 2004, o 
Brasil enviou ao 
Haiti cerca de 37 mil 
militares, segundo 
o Ministério da 
Defesa

LINHA DE PENSAMENTO
A participação do Brasil em 
operações de manutenção da paz 
é condicionada à observância dos 
princípios que regem tais missões: 
consentimento das partes em 
conflito, imparcialidade e não uso 
da força (exceto em autodefesa 
ou defesa do mandato). O Brasil 
orgulha-se de sua participação 
consistente ao longo dos anos.

OPERAÇÕES DE PAZ
O Brasil já participou de mais de 

50 operações de paz e missões 
similares, tendo contribuído com 
mais de 50 mil militares, policiais 

e civis. A prioridade é participar de 
operações em países com os quais 

existem laços históricos e culturais 
mais próximos, como Angola, 

Moçambique e Timor-Leste, e, mais 
recentemente, no Haiti e no Líbano.

PONTO DE VISTA
O Governo brasileiro defende que 

os mandatos das operações de 
manutenção de paz destaquem a 

interdependência entre segurança 
e desenvolvimento como elemento 

indispensável à paz sustentável, 
bem como a necessidade de 
proteção de populações sob 

ameaça de violência e a ênfase na 
prevenção de conflitos.

COERÊNCIA E PRUDÊNCIA
Sempre em consonância com 

a Constituição Federal, com os 
princípios da política externa 

brasileira e com o direito 
internacional, princípios e regras 

nacionais e internacionais são 
sempre levados em consideração. 

Coerência e prudência têm balizado 
a definição das missões nas quais 

há engajamento do Brasil.

Manutenção da 
paz da ONU 
Historicamente, o Brasil 
tem uma longa lista 
de participação em 
missões convocadas pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) 

Convocação da ONU
A ONU convidou o Brasil a 
participar de missão de paz 
na República Centro-Africana. 
Porém, a resposta depende de 
aval do Congresso e Presidência

Missão de paz na República Centro-
Africana (RCA)
O secretário-geral da ONU, António 
Guterres, convidou oficialmente o Brasil, no 
dia 22 de novembro, a participar da missão 
de paz na República Centro-Africana 
(RCA) com 750 militares, afirmou o último 
comandante das forças militares das 
Nações Unidas no Haiti, o general brasileiro 
Ajax Porto Pinheiro. 

Confiança no desempenho da tropa 
No dia seguinte, 23 de novembro, em 
evento realizado no Centro de Informação 
das Nações Unidas para o Brasil (UNIC 
Rio), no Rio de Janeiro, o general disse 
esperar que o Brasil aplique na República 
Centro-Africana as lições aprendidas em 
13 anos de liderança militar da Missão das 
Nações Unidas para a estabilização no Haiti 
(MINUSTAH). 

Aprovação do Congresso e do presidente 
Michel Temer
A RCA enfrenta desde 2012 uma guerra civil 
envolvendo ao menos dez grupos armados 
com diferentes motivações políticas e 
religiosas. Apesar de o envio de tropas ao 
país africano ainda depender da aprovação 
do Congresso e do presidente Michel 
Temer, o general estimou que os primeiros 
soldados sejam mobilizados já em março do 
ano que vem.
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CRIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO (MPPE) NO FINAL DE 2013, POR INICIATIVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA 
PAULO AUGUSTO DE FREITAS, O PACTO DOS MUNICÍPIOS PELA SEGURANÇA PÚBLICA HOJE JÁ CHEGA A 70 DOS 184 MUNICÍPIOS 

PERNAMBUCANOS. A INTENÇÃO É DRIBLAR O CRESCIMENTO DA VIOLÊNCIA A PARTIR DA RESPONSABILIDADE QUE CADA 
MUNICÍPIO TEM SOBRE SI PRÓPRIO

O MP E A SEGURANÇA PÚBLICA

Foi-se o tempo em que era aceitável se deixar unicamente 
nas mãos do Estado a responsabilidade pela segurança 
pública. Cada vez mais os municípios estão sendo convidados 
a fazer sua parte na difícil tarefa de reduzir os índices 
de violência em seu território. E não apenas os gestores 
públicos, mas também a sociedade, por meio de políticos, 
empresários, associações, igrejas e entidades civis. É alinhado 
a esse conceito que o Programa Pacto dos Municípios pela 
Segurança Pública cresce. Criada pelo Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE) no final de 2013, como forma 
de atuação do órgão extrajudicialmente, a iniciativa foi 
vencedora do Prêmio Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), em 2015, na categoria Diminuição da 
Criminalidade. E hoje já chega a 70 dos 184 municípios 
pernambucanos.
Idealizador do programa, cuja adesão é voluntária, o 
promotor de Justiça Paulo Augusto de Freitas, de 42 
anos, explica que o objetivo é despertar nos municípios 
a responsabilidade diante do tema. “O Pacto pela Vida 

(programa do Governo do Estado para redução da violência) 
tem um papel imprescindível na questão da segurança pública, 
sobretudo no que se refere à ação repressiva e de polícia 
judiciária, mas é preciso explorar o município. Na parte 
preventiva, o Estado não pode caminhar sozinho. Existem 
muitas ações que são papel do poder municipal, como a 
melhoria da iluminação pública em locais de alto índice de 
criminalidade”, afirma.  “Em cidades do interior, muitos 
conflitos ocorrem dentro de um bar que o município sequer 
sabia da existência”.
A proposta do programa é justamente atuar sobre questões 
como essa. Ele estabelece várias medidas de caráter preventivo, 
divididas em dez eixos temáticos, entre os quais está a melhoria 
da iluminação pública urbana e rural e o cadastramento e 
controle de bares, restaurantes, casas de show e eventos, 
boates e similares. O controle de horários e de esquemas de 
segurança em eventos segue a mesma linha, de se precaver 
de conflitos noturnos após ingestão de bebida alcoólica. 
“Evento tem que ter hora para acabar, além de toda estrutura, 

bombeiros, ambulância com socorrista, banheiros químicos 
em quantidade suficiente para atender ao público”, diz. 
O cuidado com crianças e adolescentes está inserido em várias 
ações, como a capacitação e estruturação dos conselhos tutelares, 
citado em muitas metas. “O conselho tem um papel fundamental 
na questão da criança e do adolescente, ele está na ponta do 
processo. O conselheiro chega nas delegacias antes dos pais. E 
muitos não têm a estrutura necessária, como telefone, computador 
e carro”, destaca Paulo Augusto. Outra questão é o cumprimento 
da Lei Estadual Nº 10.454/90, que estabelece o perímetro de 
segurança escolar, proibindo, em um raio de cem metros dessas 
instituições, a comercialização de produtos nocivos à saúde, 
como álcool, cigarro e drogas. “Muitos traficantes rondam as 
escolas”, observa o promotor. 
O pacto também vem cobrar uma maior participação da sociedade 
nas medidas estabelecidas. É o caso da instalação de câmeras 
e sistemas de monitoramento. A ideia é que o município não 
apenas tenha seu próprio sistema de videomonitoramento como 
também crie norma exigindo que estabelecimentos comerciais e 
prédios públicos disponham de câmaras com sistema de gravação 
nos acessos, como bancos, escolas, casa de show e teatros. Além 
de inibir a ação de criminosos, a iniciativa ajuda a polícia nas 
investigações de crimes. E para incentivar a participação 
social, o MPPE sugere a redução na taxa do alvará do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU).
As outras medidas englobam a criação de comissões 
de controle de conflitos e execução de programas 
educacionais; a instalação ou reestruturação das guardas 
municipais; a implantação de um programa de liberdade 
assistida para recuperação de menores infratores e a 
criação de uma secretaria (ou diretoria/departamento) 
de segurança pública. “Essa secretaria ajuda os municípios 
a se inserirem melhor nas discussões sobre o assunto, 
inclusive facilita para que o governo as incorpore no 
Programa Pacto Pela Vida, além de ajudar as cidades na 
busca de recursos”, salienta Paulo Augusto.
Para aderir ao plano, o município assina um termo de 
cooperação técnica com o MPPE, no qual se compromete 
a implantar as medidas, em até oito meses. Passado esse 
prazo, um Comitê de Fiscalização avalia o cumprimento 
das metas estabelecidas e certifica os municípios na 
categoria ouro, prata ou bronze, conforme o resultado 
atingido. “O município que cumprir mais de metade das 
metas ganha o certificado bronze. Entre 60% e 70%, o 
prata. E o ouro é para os que atingirem 100% das metas ou 
chegarem bem perto”. Detalhe: se eles não mantiverem as 
ações os certificados podem ser suspensos em uma nova 
avaliação, em geral feita a cada seis, oito meses.
Não basta assinar o termo para ser reconhecido. É preciso 
implementar as ações a que se propõe. Dos 70 municípios 
pactuados, sete conseguiram o certificado até agora. Os 
de Triunfo (Sertão) e Gravatá (Agreste) estão com os 
trabalhos mais avançados e têm certificado ouro. Caruaru 
(Agreste) e Jaboatão (Grande Recife), prata. Levaram 
bronze os municípios de Bezerros, Cachoeirinha (Agreste 
) e Petrolândia (Sertão). Os resultados são avaliados por 
meio de documentos, campanhas, ou mesmo em campo.

PARADIGMA
O promotor salienta que o programa representa uma 
mudança de paradigma para o Ministério Público. “Deixamos 
de ser apenas fiscais da lei para assumir uma postura de 
indutores de políticas públicas. Em vez de só instaurarmos 
ações civis e buscar punir os gestores, também atuamos como 
parceiros, orientando, monitorando, envolvendo vários 
segmentos dos municípios no projeto”, diz. 
Novas ações e indicadores estão sendo estudados para 
implantação em 2018. “Plantamos uma semente, procurando 
fazer um diagnóstico dos municípios. Agora queremos 
começar a avaliar a efetividade das medidas na redução 
da criminalidade”, destaca. Uma das novidades deve ser 
a regionalização das metas. “Percebemos que a Região 
Metropolitana do Recife exige algumas ações diferentes do 
Sertão”, observa. Possivelmente, haverá metas diferenciadas 
para os de pequenos, médio e grande porte. “Outra iniciativa 
que pode incrementar o programa é o estímulo de ações de 
combate à violência com o repasse de recursos estaduais, já 
em estudo”.
O promotor - que já passou por vários setores do MPPE e 
hoje é chefe de gabinete do órgão -  registra que o pacto já 
está consolidado e deve se expandir para outros estados. “O 
prêmio que ele recebeu do Conselho Nacional, na categoria 
Diminuição da Criminalidade, é como um Oscar, concorremos 
com mais de 400 trabalhos”, fala, mostrando o orgulho da 
“cria”. “Estados como Goiás, Mato Grosso e Ceará já vieram 
conhecê-lo e pediram o encaminhamento do programa”. 
A preocupação de Paulo Augusto com a segurança pública 
vem de berço. Filho de policial, ele foi militar durante 11 anos, 
sendo aprovado em primeiro lugar no Curso de Formação de 
Oficiais (CFO). Inquieto, passou em concurso da Advocacia 
Geral da União (AGU), onde foi procurador por dois anos. 
Há 12 anos atua no Ministério Público, onde acredita ter se 
encontrado, sobretudo porque pode trabalhar fazendo o bem. 
Diante da crise vivida pela segurança pública no País, ele 
diz ter esperança de dias melhores. “A sociedade entendia a 
segurança pública unicamente como ação repressiva e agora 
desperta para o próprio papel. A partir do momento em que 
somos atingidos, passamos a entender que todos precisamos 
contribuir para a redução da criminalidade e eu acredito que 
vamos conseguir”.
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A necessidade de medidas 
inovadoras vem ilustrada 

pelos dados do 11º Anuário 
do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, divulgado 
no dia 30 de outubro, que 

apontou o registro de 61.619 
homicídios no País em 2016, o 
que representa uma média de 

sete mortes por hora

VÁRIOS PAÍSES JÁ 
DESCOBRIRAM O CAMINHO  E 
ESTÃO INVESTINDO PESADO Esqueçam as batidas fórmulas 

dos filmes de ficção onde corpos 
humanos se transformam em robôs 
superpoderosos para combater o 
crime. Os robôs policiais já existem, 
só que em formatos mais modernos, 
com inteligência artificial e há até 
os virtuais.  Capazes de voar, fazer 
perseguições, identificar criminosos 
em meio à multidão, espionar e 
gerar informações e estatísticas 
para a polícia, eles estão disponíveis 
no mercado, a custos acessíveis. 
“Estamos no futuro e precisamos abrir 
a cabeça para aderir à tecnologia no 
enfrentamento à violência, como 
muitos países já fazem”, alerta o 
publicitário, sociólogo e estudioso de 
segurança pública Osvaldo Matos.
A necessidade de medidas inovadoras 
vem ilustrada pelos dados do 11º 
Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, divulgado no dia 
30 de outubro, que apontou o registro 
de 61.619 homicídios no País em 2016, 
sete mortes por hora. Pernambuco 
ocupa o 4º lugar no ranking nacional, 
com 4.479 assassinatos, atrás da 
Bahia (7.110), Rio de Janeiro (6.262) 
e São Paulo (4.925). “Os números 
de homicídios no Brasil não são 
mais de segurança pública, são de 

guerra. Produzimos três vezes mais 
vítimas do que nos combates contra 
o ISIS, sem esquecer os mais de 40 
mil estupros, centenas de milhares 
de assaltos e furtos e  crimes diversos. 
E ficamos rodando em torno das 
mesmas soluções sem conseguir sair 
do ciclo vicioso da violência”, observa 
o sociólogo. 
Vários países já descobriram o 
caminho. O uso de drones, por 
exemplo, é uma realidade no trabalho 
de muitas polícias.  “Diferente dos 
aparelhos conhecidos para fazer 
fotos e filmes, os drones policiais 
possuem várias câmeras, zoom de 
700 metros, visão noturna, visão por 
calor do corpo, sensores que desviam 
de obstáculos, sistema de transmissão 
online, maior autonomia de voo, 
comandos por tablets e possiblidade 
de suas imagens serem interpretadas 
por sistemas de inteligência artificial”, 
afirma. “Com essas características, 
eles permitem, por exemplo, detectar 
pontos de tráfico de drogas, rostos 
de bandidos procurados, placas de 
veículos roubados, deslocamentos de 
fugitivos em matas escuras”.
As possibilidades vão muito além. 
Os drones podem monitorar 
aglomerações, situações em eventos, 

FUTURO
Os robôs policiais deixaram de ser coisa de filme para integrar 
o convívio das pessoas. Através do uso da tecnologia em prol 
da segurança, diversas soluções para combater os índices de 
criminalidade já estão sendo utilizadas. Um sinal dos novos 
tempos? O que se sabe é que muito mais ainda está por vir! 

A SEGURANÇA DO



QAP EM ALERTA        D E Z E M B R O  2 0 1 766 D E Z E M B R O  2 0 1 7         QAP EM ALERTA              67

trânsito parado e guiar no salvamento 
de pessoas que estejam se afogando 
em praias e rios. “Bombeiros do Rio 
de Janeiro já usam drones para levar 
boias e coletes rapidamente a essas 
pessoas enquanto o salva-vidas se 
desloca até elas”, destaca Osvaldo. 
“Outra ação viável é a procura por 
pessoas perdidas. Pela primeira vez 
o Anuário do Fórum de Segurança 
divulgou informações a respeito. 
Foram oito desaparecimentos por hora 
nos últimos dez anos, mais de 693 
mil casos. Como pode ter tanta gente 
desaparecida nos dias de hoje, onde 
a internet acha qualquer um? Falta 
usar a tecnologia”. Ainda é possível 
parcerias, para detectar construções 
irregulares, focos de dengue, invasões.
A economia também é uma vantagem 
citada por Osvaldo. “Em uma 
perseguição, o drone vai ser muito 
mais ágil que um helicóptero, além 

de ser bem mais barato. Há diversos 
equipamentos do tipo disponíveis 
no mercado e o valor varia entre U$ 
5 mil e U$ 40 mil, dependendo das 
configurações e autonomia”, diz. 
Há aparelhos que são programados 
para rondas e voltam sozinhos para a 
bateria, outros são blindados e alguns, 
minúsculos, para acessar pequenos 
espaços.
 “Na Austrália já existe drone 
bombeiro, com tanques de extintores 
de incêndio, além de drone com 
inteligência artificial para identificar 
tubarões nas praias e salvar vidas de 
surfistas e banhistas, uma vez que 
houve registro de14 ataques em dois 
anos na região Norte”, informa. “Já a 
polícia inglesa tem esquadrões desses 
equipamentos operados para missões 
específicas”.
 Nos Estados Unidos, há projeto para 
utilização de equipamentos letais 

pela polícia, como  acontece nas 
Forças Armadas. “Os bandidos já 
estão usando para varrer mansões, 
transportar drogas para dentro de 
presídios e nos morros, não com a 
inteligência que os equipamentos 
policiais devem ter. Para a polícia, não 
adianta ter drone se ele não puder 
analisar e repassar informações, têm 
que sistemas de inteligência artificial 
cognitiva acoplado”.
Mais modernos, os algoritmos e 
sistemas de inteligência artificial 
são outra ferramenta que pode 
ajudar as polícias, por meio do 
monitoramento via web. “São robôs 
de inteligência artificial, inclusive 
cognitiva, ou seja, com capacidade 
de aprender determinadas coisas. É 
só programá-los com filtros do que 
se quer detectar, na área desejada. 
Palavras como ‘roubo’, ‘furto’, ‘ladrão’. 
A partir daí,  tudo o que estiver sendo 

conversado nas mídias sociais com 
esses temas ele pega, gera estatística 
e joga para a cadeia de comando. É 
instantâneo”, explica. Ou seja, se as 
pessoas comentam que houve assalto, 
dizem horário, dão as características 
do bandido, tudo vai ficando 
registrado. “Chega a um ponto em que 
o computador já diz se foi a mesma 
pessoa que praticou vários assaltos. 
Isso é extremamente importante 
para colocar policiamento nas ruas”, 
salienta o sociólogo.
Osvaldo percebe os algoritmos 
como uma forma de interação com 
a sociedade. “Chefes e comandantes 
passam a interagir mais com a 
população e conhecer o que se passa 
na sua área de responsabilidade”, diz. 
Ele informa que há várias empresas 
trabalhando com esses sistemas no 
mundo, mais de uma dezena delas no 
Brasil. A contratação é feita por 

Além de representar 
diferença nos custos 
operacionais se comparados 
a um helicóptero, o uso de 
drones em rondas e ações já 
é uma realidade em muitos 
países. Há aparelhos que 
são programados para 
rondas e voltam sozinhos 
para a bateria, outros 
são blindados e alguns, 
minúsculos, para acessar 
pequenos espaços

ALÉM DE SER USADA EM AÇÕES POLICIAIS A ALTA TECNOLOGIA TAMBÉM FAZ TODA DIFERENÇA EM SITUAÇÕES DE SALVAMENTO, SOBRETUDO PELA AGILIDADE
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O USO DA TECNOLOGIA 
DEVE SER ASSOCIADA A 

UMA REDE INTEGRADA 
DE INFORMAÇÕES

pacotes e vem junto com treinamento 
de operação. O acesso é controlado por 
senhas. “Uma empresa que adquire dez 
mil citações paga R$ 1,3 mil por mês. 
E o sistema gera relatórios analíticos, 
resumidos, faz comparativos, gráficos, 
podendo tudo ser acessado pelo celular 
e compartilhado. Não vai substituir a 
investigação, o trabalho de campo, de 
rua, é uma ferramenta de planejamento 
e de gestão aliada ao feeling policial”.

FERRAMENTAS
O sociólogo defende outras iniciativas 
conjugadas à tecnologia para frear a 
violência que assola o Estado e o País, 
como sensores de tiros, instalados em áreas 
estratégicas, que identificam a posição e 
hora de onde as deflagrações partiram, 
gerando estatísticas para trabalhos de 
prevenção e investigação. Pórticos 
detectores de metais instalados em meio 
à paisagem são citados como alternativa 

para identificar pessoas armadas.
Em meio às frequentes investidas contra 
instituições bancárias, Osvaldo também 
cobra a obrigatoriedade de sensores nos 
caixas eletrônicos e malotes que, ao serem 
violados ou explodidos, jogam tinta ou 
queimam as notas. E para impedir as 
quadrilhas de fugirem, que tal cones 
gigantes que se erguem na rua e impedem 
a passagem dos veículos? “Há lugares 
que usam os chamados blockers e não 
passam nem carretas”.
As câmeras de condomínios, residências e 
comércio voltadas para a rua e interligadas 
aos sistemas de comando de área são 
outra ideia. “A sociedade também deve 
participar mais com a criação de grupos de 
WhatsApp. Taxistas, porteiros de prédios, 
vigias, vigilantes e motoristas de empresas 
de transporte coletivo podem informar 
situações de perigo, crimes em andamento, 
arrastões, motoristas bêbados, criando 
uma grande rede do bem pela segurança 

e pela vida. Pessoas das comunidades 
ainda podem ser escolhidas para acionar 
a polícia por meio de botões de pânico”, 
registra. “Ainda é possível ofertar à policiais 
e cidadãos boas quantias e prêmios em 
recompensas por prisões e informações 
que ajudem a identificar criminosos, 
garantindo à população o anonimato, 
como o modelo americano de mais de 
300 anos de sucesso”.
A tecnologia também pode ser útil para 
proteger o policial. “Sistema de câmeras 
instaladas nas viaturas e nos coletes,  
gravando a atividade proativa do serviço, 
agressões e desrespeito por parte dos 
delinquentes seriam eficazes, inclusive 
para evitar excessos. Essas câmeras seriam 
ligadas no começo do serviço e apenas 
desligadas no término, quando os cartões 
seriam entregues aos chefes imediatos 
para backup e análise, sendo as imagens 
preservadas por até seis meses”, explica.
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Se os policiais são nossos super-heróis, 
os grupos especializados seriam a nossa 
Liga da Justiça. Cada um com seus “super-
poderes” e todos em defesa da raça humana. 
Estamos falando do Grupo de Operações 
Especiais da Polícia Civil (GOE), o Núcleo 
de Operações Especiais (NOE) da Polícia 
Rodoviária Federal e Comando de Operações 
Táticas (COT) da Policia Federal. 
“Em qualquer hora, em qualquer lugar 
para qualquer missão” é o lema do COT. A 
tropa de elite da Polícia Federal foi criada 
em 1987 para combater o terrorismo e 

Polícia Federal
A queridinha do
Brasil e seu COT 

está sempre de prontidão para as mais 
difíceis missões atuando no combate ao 
reflorestamento da Amazônia, em operações 
especiais, como a para cercar a casa de 
Eduardo Cunha, roubo a banco, tráfico 
de drogas, desarme de bombas sequestro 
de aeronaves por exemplo. Hoje, o COT 
é a única tropa brasileira a operar com o 
calibre 338, mais estável e capaz de parar 
um veículo com um único tiro.
Segundo o assessor de Comunicação 
da PF em Pernambuco, sempre houve a 
pretensão dos diretores militares da Polícia 

Federal em aprimorá-la, transformando-a 
numa instituição nos moldes do FBI norte 
americano. Seguindo esse pensamento 
a Constituição de 1988 estabeleceu a 
estruturação em carreira para a Polícia 
Federal (art.144, parágrafo 1º). E em 1996, 
o então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso transformou todos os cargos 
da carreira policial federal em cargos 
de nível superior.
Com uma média de 110 operações por 
ano, o COT é formado por menos de 100 
policiais treinados à exaustão para atuar em 

situações que vão do desarme de bombas e 
resgate de reféns até assalto a bancos, prisão 
de traficantes internacionais e operações 
de reintegração de terras indígenas (como 
prova do seu currículo diversificado, o 
COT registra ainda a solução de três 
sequestros de aeronaves). Bandidos e 
traficantes perigosos, como Juan Carlos 
Ramírez Abadía e Fernandinho Beira Mar 
costumam ser transferidos com o apoio 
do COT.
A direção-geral do COT dispõe de especialistas 
que realizam e fazem treinamentos de 
sobrevivência na selva até em mergulho e 
paraquedismo.Para fazer parte do COT é 
preciso pertencer aos quadros da Polícia 
Federal e participar de um curso de 18 
semanas. Durante o treinamento do COT, 
um soldado pode chegar a disparar até 8 
mil tiros com armas de diversos calibres. 
Além de tiros, eles passam por treinamentos 
de operações aéreas, anfíbias, ribeirinhas 
e aprendem técnicas para pilotar e parar 
um trem, por exemplo. A privação de sono 
e de alimentação faz parte do treinamento. 
Mais da metade dos candidatos não chega 
ao fim do curso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
também possui unidades de policiamento 

especializados, como o Núcleo de Operações 
Especiais (NOE). Discretos, os PRFs do NOE 
pouco se deixam fotografar. Eles recebem 
treinamento diferenciado e especial para 
atuar em ações específicas como ações 
aéreas, tiros de precisão, operações de 
controle de distúrbios, ações táticas, 
anti-bombas etc. Segundo o Núcleo de 
Comunicação da PRF em Pernambuco, 
devido as características da profissão, 
discretos, os PRFs do NOE pouco se 
deixam fotografar. 
Prevenir e reprimir os crimes de sequestro, 

extorsão e extorsão mediante sequestro é a 
missão do Grupo de Operações Especiais (GOE). 
Em 2016, o GOE assumiu a árdua missão 
de investigar os assassinatos ocorridos 
no estado.É uma unidade operacional 
integrada por policiais altamente treinados 
em resgate de vítimas do crime de extorsão 
mediante sequestro, invasão de cativeiros e 
enfrentamento de delinquentes de grande 
periculosidade, têm, através de uma ação 
eficiente, auxiliado na redução dos índices 
dessa modalidade criminosa no estado.
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Não é de hoje que nações do mundo 
inteiro formam suas tropas de elite. 
Há séculos, imperadores, reis e 
príncipes já mantinham, em seus 
exércitos, grupos com treinamento 
diferenciado para as missões mais 
difíceis e sigilosas. Formado por dez 
mil homens, Os Imortais, do Império 
Persa (648 a.C. a 330 a.C) são o mais 
antigo de que se tem notícia. Na 
história moderna, as forças especiais 
cresceram a partir da Segunda 
Guerra Mundial, quando o Serviço 
Aéreo Especial (o SAS britânico) foi 
criado e serviu de modelo para outros 
países. Na mesma época, dois grupos 
se destacavam no Brasil, a Brigada 
Paraquedista do Exército e o Corpo 
de Fuzileiros Navais da Marinha. 
Hoje, os combatentes de elite estão 
por toda a parte. Sejam em ações de 
inteligência, antiterrorismo, resgate 
de reféns ou conflitos armados, eles 
vão lá e dão conta do serviço, pois 
são preparados para serem o que são: 
os melhores. Para isso, passam pelos 
treinamentos mais pesados, arriscados 
e traumatizantes possíveis, nos quais, 

Sejam em ações 
de inteligência, 
antiterrorismo, 

resgate de reféns ou 
conflitos armados, 

eles vão lá e dão 
conta do serviço, 

pois são preparados 
para serem o que são: 

os melhores. Para 
isso, passam pelos 
treinamentos mais 

pesados, arriscados 
e traumatizantes, 

nos quais, aprendem 
inúmeras técnicas 

de combate e de 
sobrevivência, 

precisam aprender 
a vencer a fome, a 
fadiga, o estresse, 
o medo, os limites 

pessoais do corpo e 
da mente

Fazer parte das 
forças especiais 
não é uma tarefa 
fácil. Além de muita 
força de vontade, a 
pessoa tem de ser 
dedicado e não ter 
medo do perigo, visto 
que, muitas vezes, 
a sua própria vida 
pode estar em risco. 
Ao fim disso tudo, 
a recompensa é a 
sensação de dever 
cumprido

aprendem inúmeras técnicas de 
combate e de sobrevivência, precisam 
aprender a vencer a fome, a fadiga, o 
estresse, o medo, os limites pessoais do 
corpo e da mente. Quem quiser fazer 
parte dessas forças para lá de especiais 
tem de estar pronto até para encarar a 
morte. Aqui vamos conhecer algumas 
delas. Se não der para encarar, já sabe: 
pede para sair!

SAS
O Serviço Aéreo Especial (do inglês 
Special Air Service, ou SAS) é a 
força de operações especiais de elite 
do exército britânico. Criada em 
1941, durante a Segunda Guerra 
Mundial, voltada para ações de 
inteligência  e ataques de longa 
duração, logo se tornou imbatível em 
ações antiguerrilha e antiterroristas 

e serviu como  modelo para as forças 
especiais de todo o mundo.  O processo 
de seleção de seus integrantes dura 
cinco meses, começando com uma 
marcha de 24 horas por 64 quilômetros 
com uma mochila de 25 quilos nas 
costas. Quem conseguir continua 
em treinamento especializado de 
paraquedismo, técnicas de combate e 
sobrevivência, primeiros socorros, tiros 

 ESPECIAIS 
 QUALQUER TEMPO 

 QUALQUER LUGAR, 

   TROPAS 
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 de precisão. Só 20% chegam ao final.

US NAVY SEALS
Criados em 1942, na Segunda 
Guerra Mundial, os Navy SEALs são a 
principal força de operações especiais 
da Marinha dos Estados Unidos e 
fazem parte do Comando de Guerra 
Especial da Marinha e também do 
Comando das Operações Especiais dos 
EUA.  A sigla incorpora a capacidade 
do grupo de operar no mar (sea), no ar 
(air) e em terra (land). O treinamento 
da tropa é considerado um dos 
mais duros do mundo e tem taxa de 
desistência entre 80% e 85%. Suas 
missões incluem combates, resgate 
de reféns e ações antiterrorismo. 
Bastante empregados no Iraque e 
no Afeganistão, foram os SEALs que 
mataram Osama Bin Laden, em 2011,  
no Paquistão, operação que levou anos 
para ser planejada e foi executada em 
40 minutos.

RANGERS
Os Rangers, também conhecidos 
como boinas pretas, são um dos 
principais grupos de elite do exército 
estadunidense e já contam com 
mulheres na tropa. Receber um brasão 
de Ranger é tarefa das mais difíceis. 
São nove semanas de curso, onde 
os voluntários são preparados para 
ações em terreno urbano, no deserto, 
na selva, na neve, nas montanhas e 
na água. A metade falha na primeira 
semana. Quem seguir em frente 
entra em um treinamento individual 
avançado para se tornar mestre em sua 
área de atuação. A primeira referência 
aos Rangers ocorreu por volta de 1670, 
quando o capitão Benjamin Church 
formou uma tropa para enfrentar os 
indígenas nas florestas, e reapareceu 
em vários outros momentos históricos.

FORÇA DELTA
Omitida até tempos recentes pelo 
governo americano, o quadro de 
serviço, as missões que esta unidade 
realiza, baixas e nomes ainda são 
mantidos em sigilo. A Força Delta faz 
parte da primeira linha de combate 
ao terrorismo no país, mas é bastante 
versátil e capaz de realizar muitas 
missões clandestinas, como resgate de 
reféns e ataques. Embora fique alocada 
na sede do US Army Special Forces, 
não é subordinada à ela, e sim ao 
Pentágono. Foi criada oficialmente em 
1997, nos padrões da britânica SAS. É 
comum o grupo treinar com unidades 
especiais de países aliados, como a  
Special Air Service do Reino Unido 
e Sayeret Matkal de Israel, além de 
capacitar unidades estrangeiras.

COMANDOS
O 1º Batalhão de Ações de Comandos 
(1º BAC) é unidade de elite do Exército 

Brasileiro preparada para planejar, 
conduzir e executar missões sigilosas 
de longo alcance contra alvos inimigos 
em qualquer ambiente operacional, 
seja a selva, a montanha, a caatinga 
ou o pantanal. Entre elas, ações 
de captura, resgate, eliminação, 
interdição e ocupação de alvos. Em 
geral, a tropa atua infiltrada, em 
pequenos grupos, com estratégias 
que, pela agressividade e precisão, 
dão aos inimigos a sensação de que 
estão combatendo com um maior 
número de homens. O Curso de Ações 
de Comandos é considerado um dos 
mais operacionais e exigentes das 
Forças Armadas e tem duração de 12 
semanas. 

CIGS
O Centro de Instrução de Guerra 
na Selva (CIGS) é uma organização 
militar do Exército Brasileiro sediada 
em Manaus, criada em 1964 para 
especializar militares como guerreiros 
da selva, considerando a necessidade 
do País nesse tipo de treinamento, 
tamanha sua cobertura vegetal e a 
posição de fronteira com países da 

Ao redor do mundo, 
muitas modalidades 
diferentes de forças 
especiais podem ser 

identificadas. Em 
comum, todas elas 

contam com homens 
bem treinados e 
sempre prontos 

para enfrentarem 
qualquer desafio, 

principalmente 
quando o que 

está em jogo é a 
segurança e bem-

estar da população

Na história moderna, 
as forças especiais 
cresceram a partir 
da Segunda Guerra 
Mundial, quando 
o Serviço Aéreo 
Especial (o SAS 
britânico) foi criado e 
serviu de modelo para 
outros países. Desde 
então, muitos grupos 
de combatentes 
especiais foram 
surgindo, o que inclui 
também o Brasil

do alvo, de onde saem nadando, em 
caiaques ou barcos infláveis. A unidade 
tem uma divisão especial (o Grupo 
Especial de Retomada e Resgate – 
GERR-MEC) para retomada de navios, 
de plataformas de petróleo e de reféns.

América do Sul. Sua primeira turma 
foi formada em 1966, sob o comando 
do Coronel Jorge Teixeira, conhecido 
como Teixeirão. O Curso de Operação 
na Selva (COS), em sete categorias 
diferentes, é feito nos ambientes mais 
inóspitos da Amazônia. Militares de 
pelo menos 28 nações amigas já se 
formaram no COS, que em pouco 
tempo, se tornou um centro de 
referência em operações na selva em 
todo o mundo.

GRUMEC
Com doutrina semelhante aos US 
Navy SEALs e ao Special Boats 
Service da Marinha Britânica, o  
Grupamento de Mergulhadores de 
Combate (Grumec) é uma unidade 
de Forças Especiais da Marinha 
do Brasil. Sua função é se infiltrar 
em áreas litorâneas e ribeirinhas e 
executar tarefas de reconhecimento, 
sabotagem e destruição de alvos 
de valor estratégico, além de 
serem especialistas em guerra não 
convencional. Criado em 1974, os 
submarinos são seu principal meio 
de transporte até as proximidades 
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AGORA,  E L A S
NO COM A N D O

MESMO COM A POSIÇÃO QUE ALGUMAS MULHERES VÊM 
CONQUISTANDO NO MERCADO OCUPAR POSIÇÕES DE 
COMANDO AINDA APARECE COMO UM DESAFIO PARA MUITAS, 
SOBRETUDO QUANDO O AMBIENTE É DE MAIORIA MASCULINA. 
AOS POUCOS, ELAS VÃO SE FIRMANDO E MOSTRANDO QUE 
GÊNERO NÃO COMPETE COM COMPETÊNCIA

Primeira comandante 
da guarda municipal 
do Estado de 
Pernambuco, 
Marcione Maria da 
Silva foi a primeira 
mulher a ocupar a 
função de inspetora

Polêmico. Autêntico. Não esconde o 
que pensa. Gosta do que faz. Luta pelo 
que deseja. Fiel aos seus princípios. De 
família simples, morador do subúrbio 
na Região Metropolitana do Recife. 
Ele poderia ser apenas mais um na 
multidão, mas escolheu reformular o 
seu destino. Tudo começou quando, 
ainda muito jovem, o hoje Deputado, 
Joel da Harpa decidiu fazer o concurso 
da Polícia Militar de Pernambuco. 
Como inspiração, apenas um primo 
que havia sido policial. 
Para Joel Maurino do Carmo falou 
mais alto a curiosidade e a vontade de 
fazer parte da gloriosa Corporação. Em 
1998, perto de completar 21 anos, Joel 
iniciou sua trajetória na PMPE, sendo 
lotado no 6° batalhão, localizado em 
Jaboatão dos Guararapes, município 
da Região Metropolitana do Recife. 
Com espírito guerreiro, Joel era um 
policial operacional. Passou pelo 
Batalhão de Guardas, Rocam, 18° 
Batalhão. 
Também buscou aprimorar seus 
conhecimentos participando de 
cursos e treinamentos como o a Força 
Nacional. Religioso, ele conciliava 
as atividades na PMPE com as da 
igreja. Dai surgiu o nome Joel da 
Harpa. Nunca negou suas origens. 
Pelo contrário. Ansiava por uma 
oportunidade de transformar a vida 
das pessoas. Até hoje, ele não sabe ao 
certo como começou seu envolvimento 
com a política, mas percebia que 

havia a necessidade de mudanças na 
estrutura da Segurança Pública. 
“Entendia que as mudanças teriam 
de vir através da política”, conta ele 
que tentou ser vereador em duas 
oportunidades, em 2008 e 2012. Até 
que em 2014, liderou um dos maiores 
movimentos da história da PMPE, 
sendo eleito deputado estadual com 
19 mil votos. Hoje, definitivamente, 
a categoria tem um representante 
no Legislativo e ele está lutando 
diariamente pelos anseios da tropa em 
busca de valorização profissional. 
Para Joel, a adaptação ao papel 
de parlamentar não foi tão difícil. 
Na verdade, ele enxerga algumas 
semelhanças entre a disciplina na 
Polícia e o trabalho na Assembléia 
Legislativa de Pernambuco (Alepe). 
“Existem horários a cumprir, nas 
comissões e no plenário. Também 
temos um “superior” que é o presidente 
da Casa. As pessoas acham que 
podemos fazer qualquer coisa e não é 
bem assim”, conta ele. 
A rotina de Joel como parlamentar 
inclui as atividades na Alepe com a 
realização de audiências públicas 
dentro e fora da casa. Como único 
representante da segurança pública na 
Alepe, ele faz questão de estar sempre 
nos quartéis, especialmente os do 
interior. É através das visitas de campo 
que ele consegue ter mais familiaridade 
e aprofundamento na realidade dos 
policiais e bombeiros militares. 

“É sempre bom estar junto com a nossa 
tropa, homens e mulheres à serviço 
da paz. É fundamental para embasar 
projetos e reivindicações de maneira 
mais eficaz”, acredita. Foi graças ao 
fato de ser Deputado Estadual que 
Joel da Harpa pôde colaborar com o 
Hospital da PMPE ou Centro Médico 
Hospitalar (CMH). Ele realizou a 
doação de R$ 400 mil através de 
emendas parlamentares.
Seu gabinete é composto por 
profissionais que entendem da área de 
segurança e outros especialistas em 
Indicações, Requerimentos, projetos 
e nos trâmites da Alepe. Sempre 
preocupado em estar próximo da tropa, 
Deputado Joel da harpa inovou e criou 
o gabinete móvel, disponibilizado em 
grandes eventos. 
Em três anos de mandato, o 
parlamentar já coleciona diversas 
conquistas na defesa dos policiais e 
bombeiros militares. “Sou praça mas 
trabalho para a categoria em geral, 
do soldado ao coronel. Busco um 
equilíbrio entre os anseios de todos. Na 
verdade, trabalho por toda a segurança 
pública de Pernambuco e isso inclui 
policiais civis, guardas municipais, 
policiais legislativos e outros”, conclui.

JOEL DA HARPA

Um líder nato
De origem humilde, o hoje deputado 
Estadual atua como representante dos 
policiais na ALEPE. Ele luta em favor 
da classe por melhores condições e 
valorização profissional, sobretudo por 
já ter servido a corporação

FAZENDO JUS A MISSÃO
Em três anos de mandato, 
o parlamentar já coleciona 
diversas conquistas na 
defesa dos policiais e 
bombeiros militares.

EM FAVOR DA CLASSE 
Foi graças ao fato de 
ser Deputado Estadual 
que Joel da Harpa pode 
colaborar com o Hospital 
da PMPE ou Centro 
Médico Hospitalar (CMH). 
Ele realizou a doação de 
R$ 400 mil através de 
emendas parlamentares.

P E R F I L
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Elas ocupam cada vez mais espaços que antes eram 
caracterizados como, restritamente, masculinos. 
Não é mais possível falar de segurança sem 
citar a presença delas. Em tempos de defesa do 
“empoderamento” feminino, elas são o próprio 
poder. Estamos falando das profissionais de 
segurança pública que exercem funções de 
comando dentro de suas respectivas corporações. 
Com a reformulação da estrutura das guardas 
municipais, nossas polícias municipais, as 
mulheres estão ganhando cada vez mais destaque. 
 “Prazer, eu sou Rebeca Isis Correia de Figueiredo. 
Tenho 33 anos, sou libriana, negra, mãe de um 
menino lindo de oito anos e casada pela segunda 
vez. Sim, eu sou a comandante da Guarda 
Municipal deste município”. A apresentação pode 
parecer sarcástica mas há 11 meses, é assim que 
ela cumprimenta as pessoas que procuram pelo 
comando da Guarda Municipal de Paudalho. 
Rebeca Figueiredo (nome de guerra) enfrenta 
um dos maiores desafios da sua vida. Apesar da 
pouca infraestrutura e falta de verbas para grandes 
mudanças, o serviço de atenção a população tem 
de ser feito. Muitas vezes, os guardas atendem 
a demandas que antes não existiam, tais como 
acompanhamento de menores infratores para 
casas de proteção, apoio ao Laboratório Municipal 
e escolta de ônibus escolares para determinadas 
localidades. 

No total, o efetivo é de 50 profissionais, sendo três mulheres 
contando com ela. “Ser comandante de uma tropa, com sua maioria 
de homens,  não é  fácil. Eles se sentem inferiorizados, acham que 
minhas ordens tem sempre um cunho de colocá-los numa posição 
submissa”, afirma. Segundo ela, até mesmo as mulheres se sentem 
atingidas pelo fato de uma guarda  ocupar uma função que para 
elas seria impossível ser de uma mulher. “Mesmo eu sendo a única 
das mulheres com tempo suficiente para ter concorrido ao cargo”, 

A  G U A R D A 
M U N I C I PA L  R E B E C A 

F I G U E I R E D O  É  A 
R E S P O N S ÁV E L 

P E L O  C O M A N D O 
D E  PA U D A L H O

afirma. 
Guarda Municipal há 12 anos, ela diz que o início da carreira 
não foi fácil, a começar pela decisão de ser uma profissional 
de segurança. “Meu pai disse que eu deveria fazer concurso 
para atendente porque a Guarda era para homem. Ainda 
bem que não o ouvi. Hoje ele diz para todos que é o pai da 
Comandante da Guarda”, conta sorrindo. O treinamento 
também não foi fácil. Praticamente uma tortura cujas 
sequelas psicológicas a afetaram intensamente. 
“Na época, eu era a  única mulher  na minha turma. O 
instrutor me massacrou, bateu, humilhou. Até o momento 
que perguntei qual o motivo daquela violência. E ele disse 
que eu era mulher, metade de um homem. Tinha que treinar 
dobrado para “tentar me igualar” aos demais colegas. Durante 
muitos anos, eu agia como um homem na tropa para não ser 
engolida. Batia como homem, abordava como homem, falava 
com as pessoas como homem”, desabafa. 
Desde então, hoje, com um pouco mais de maturidade e 
muito conhecimento adquirido ela garante que, finalmente, 
se colocou no lugar de uma mulher. “Sou uma mulher bem 
sucedida no meu trabalho. Não preciso agir como homem. 
Eu não usava nem maquiagem para não me chamarem de 
boneca, de frágil. Agora, uso e gosto que me tratem como uma 
mulher. Sou mãe, esposa, filha  de homens que me admiram e 
que me dão força. Eles têm orgulho de mim. O preconceito já 
não mora no seio da minha família. Posso ser princesa, forte, 
corajosa, líder e chefe. Quem não aceitar vai ter que engolir!”.
Há alguns quilômetros de Paudalho, em Jaboatão dos 
Guararapes, município da Região Metropolitana do Recife, 
uma outra mulher está no comando. Ela é a primeira 

comandante de uma guarda municipal no estado de 
Pernambuco. Marcione Maria da Silva, 50 anos, lidera 405 
servidores. Ela também foi a primeira mulher a ocupar 
a função de inspetora. Ela está à frente do comando da 
Guarda há aproximadamente quatro anos. 
A Comandante Marcione (seu nome de guerra) tem 
orgulho do cargo que ocupa. “Amo o que faço. Como 
mulher à frente da corporação, me sinto realizada 
profissionalmente sem me preocupar com preconceito 
ou discriminação de gênero, apesar de ser um ambiente 
predominantemente masculino. São 26 anos da minha 
vida dedicados à guarda e me sinto honrada em ter 
colaborado na criação da Patrulha Maria da Penha em 
Jaboatão dos Guararapes. É gratificante poder contribuir 
para a mudança do cenário da violência doméstica contra 
a mulher”, afirma.
Solteira e sem filhos, Marcione dedica, literalmente, a vida 
ao trabalho na Corporação. “Respiro a guarda municipal 
24 horas por dia! Não deixa de ser um desafio, mas o que 
me faz feliz é acreditar que a corporação confia no meu 
trabalho”, diz. Dentre as atividades realizadas, a luta pela 
diminuição dos índices de violência através de rondas 
preventivas, fiscalização através do vídeomonitoramento 
(bases itinerantes e fixas) e ações operacionais em 
conjunto com outros órgãos municipais e estaduais. 
 Marcione está na rua direto e se orgulha de desempenhar 
esse papel de proteção. “Tenho consciência de que 
a Guarda Municipal é um conjunto de pessoas que 
trabalham com um só objetivo: Garantir a defesa do 
patrimônio público municipal, bem como proporcionar a 
sensação de segurança aos cidadãos jaboatonenses”.

G U A R DA  M U N I C I PA L  H Á  1 2  A N O S , 
R E B E C A  F I G U E I R E D O  D I Z  Q U E  O 
I N Í C I O  DA  C A R R E I R A  N ÃO  F O I 
FÁ C I L ,  A  C O M E Ç A R  P E L A  D E C I S ÃO 
D E  S E R  U M A  P R O F I S S I O N A L  D E 
S E G U R A N Ç A
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Marcos 
Menezes

Com toda uma vida relacionada à segurança pública, Marcos Menezes, 
ex-vereador do Recife, fala sobre o tema com toda expertise adquirida. É 
bacharel em Direito, ex-agente da Polícia Federal e delegado da Polícia 
Civil do Estado de Pernambuco. Durante 20 anos, atuou como vereador 
do Recife tendo sempre a segurança pública como inspiração. Em 1996, 

assumiu o primeiro mandato com 4.732 votos

C A R R E I R A

Na eleição seguinte, no ano de 2000, foi eleito com 
9.379 votos, sendo o vereador mais votado do partido 
e o quarto colocado entre os 41 vereadores eleitos. 
Na campanha de 2008, foi eleito para o quarto 
mandato consecutivo por 9.322 eleitores, assumindo 
a liderança do partido na Câmara de Vereadores.
De volta a Câmara, para cumprir o seu quinto 
mandado popular no biênio complementar 
(2015/2016), o Vereador Marcos Menezes sempre 
voltou  atenção especial às questões ligadas a 
segurança, procurando manter uma linha de 
convergência com as ações geridas pela Secretaria de 
Segurança Cidadã. Os cinco mandatos do vereador 
foram concentrados na luta pela melhoria de 
condição de vida da população, com empenho na 
intermediação entre as diversas comunidades do 
Recife e os órgãos de segurança pública do Estado. 

Como foi sua 
trajetória na 
segurança pública?
Meu pai é militar, 
meu irmão advogado 
criminalista. Fui da Polícia 
Federal, trabalhei na 
área de entorpecentes e 
migrei para a Inteligência. 
Fiz alguns cursos de 
aperfeiçoamento. Na 
Polícia Civil, atuei na 
Roubos e Furtos, Furto de Veículos e Homicídios. 
Eu fazia como a PF faz hoje. Ela não tem condições 
de estar em todos os lugares. Ela se concentra no 
trabalho de inteligência. Eu fazia uma estatística 
dos crimes e dos locais que eram mais vulneráveis e 
os tipos de crimes. Mas era ao grosso modo e muito 
artesanalmente. Funcionava, mas hoje você não pode 
fazer polícia sem tecnologia. 

Na sua visão, como é ser policial nos dias de 
hoje? 
É muito difícil ser policial nos dias de hoje. Já foi feita 
alguma pesquisa para saber o número de policiais 
separados? Quais os motivos da separação? Como 
delegado, do meu modo, sempre dei um jeito de 
estar próximo da equipe, acompanhava a vida de 
cada um. Isso é necessário para qualquer gestor. É 

preciso investimento na polícia. É preciso investir no 
homem, no Recursos Humanos. Trazer um pouco 
de humanização para o ambiente de trabalho, fazer 
acompanhamento psicológico.

Porque a polícia tinha mais prestígio e hoje 
não tem? O que mudou?
O trabalho policial mudou muito pelas cobranças 
da sociedade e essas entidades de direitos humanos. 
Isso faz com que o policial se abstenha de trabalhar. 
Entendo que antigamente tínhamos mecanismos 
de se fazer polícia que não temos mais, como, por 
exemplo, a busca e apreensão. Eu como delegado 
poderia expedir. Agora, somente o juiz. Tem ainda a 
audiência de custódia. Prende e imediatamente solta. 
Isso faz com que gere uma sensação de impunidade, 
fazendo com que retroalimente o sistema.

O que é necessário 
para melhorar a 
segurança pública?
A segurança pública 
precisa de investimento em 
tecnologia e capacitação 
permanente. Fui delegado 
durante anos e nunca dei 
um tiro, nunca passei por 
reciclagem. A sociedade 
evoluiu, a bandidagem 
se reciclou e a polícia 

continua a mesma. A polícia precisa de instrumento 
na área de inteligência e investigação. Pelo menos 
90% dos inquéritos não são concluídos. A polícia 
militar não tem condições de fazer o trabalho dela. 
Tenho um filho delegado da Polícia Federal. Todo 
ano ele tem um mês para ir onde quiser e fazer os 
cursos que desejar. Nas nossas polícias não á uma 
preocupação com a capacitação permanente. 

Como foi o seu envolvimento com a 
política?  
Ainda delegado da Polícia Civil, comecei a sofrer 
perseguições e assédio moral por parte de alguns 
políticos que integravam a administração do estado. 
Passei mais de 30 sem comandar uma delegacia. Sem 
poder atuar na profissão que tanto amava, decidi me 
candidatar a um cargo público. Deu azar, ganhei.

Durante 20 anos, Menezes atuou como vereador

O trabalho policial 
mudou pelas 
cobranças da 

sociedade e entidades 
de direitos humanos 

C A R R E I R A
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Experiente e visto como 

referência naquilo que se 

propõe a fazer, o coronel José 

Mario é respeitado devido à 

história construída ao longo 

de quase 30 anos dedicados à 

segurança pública

O CAVEIRA DE PERNAMBUCO
É jamais obter vantagem sem ser 
merecedor, é olhar todos nos olhos 
e seus olhos exprimirem tudo aquilo 
que você é e pratica”. Prestes a 
completar 30 anos na Polícia Militar 
de Pernambuco (PMPE), é assim que 
o Coronel José Mário fala sobre a 
experiência de integrar o seleto mundo 
dos homens chamados “caveira”. 
Nos últimos tempos, passou a ser o 
ápice da capacidade de resolução para 
ocorrências de crise onde um simples 
erro, mesmo de interpretação, pode 
resultar em prejuízos que vão da perda 
de vidas humanas a perda de confiança 
e respeito nas instituições. Ele é um 
dos poucos oficiais na gloriosa PMPE 
a ter atuado em todo o Estado, da 
Capital ao Sertão, bem como em quase 
todas as unidades especializadas da 
Corporação. 
Sua experiência foi adquirida por 
passagens pelos batalhões como 
3º BPM (Arcoverde), 9º BPM 

(Garanhuns), 4º BPM (Caruaru), 1ª 
CIPM (Belém de São Francisco), 2ª 
CIPM (Cabrobó), 6° BPM (Jaboatão), 
12° BPM (Recife), Batalhão de Rádio 
Patrulha, Batalhão de Choque, 2° 
BPM (Nazaré da Mata) 20° BPM (São 
Lourenço, Nazaré da Mata), CIOE, 
bem como prestou seus serviços 
no Estado Maior da Corporação.  
“Quando você faz o que gosta, você 
não trabalha”, afirma ele que, hoje, 
está licenciado. 
O coronel José Mário sempre galgou 
todos os degraus para hoje ser uma 
referência não somente no Estado 
de Pernambuco, mas tem prestado 
assessorias diretas e indiretas a 
vários secretários pelo Brasil, pois foi 
comandante de Companhia, Fiscal 
Administrativo, Subcomandante 
e Comandante de Companhia 
Independente, Subcomandante e 
Comandante de Batalhão, ou seja, 
nunca dependeu de benefícios 

políticos ou institucionais para exercer 
as funções que estudou e se preparou 
para exercer. 
De unidades que preservam o meio 
ambiente às que utilizam cães como 
apoio, passando pelas que fazem 
guardas de presídios. Do Litoral até 
a Caatinga, já marchou em defesa 
do cidadão de bem. Já combateu 
criminosos armados muitas vezes com 
fuzis, protegidos por autoridades, 
desde juízes à prefeitos e vereadores. 
Uma missão árdua, difícil, mais que 
ele sempre enfrentou com orgulho 
e principalmente, determinação. 
Experiente, perfeccionista e 
dedicado, o Coronel José Mário se 
diz decepcionado com os rumos 
da segurança pública no Brasil, 
especialmente a do Estado de 
Pernambuco, que acredita que 
poderia sim estar melhor, com mais 
segurança e qualidade de vida para os 
pernambucanos. 

uso de armas de fogo e viaturas) e, 
principalmente,  compromisso com as 
diretrizes estabelecidas pelo comando. 
Essas eram oriundas das reuniões 
com a comunidade, com as audiências 
públicas nas câmaras de vereadores. 
Com os levantamentos realizados 
muitas vezes feitos em carro particular 
e nas horas de folga e lazer, pois, via de 
regra, o profissional de polícia nunca 
está fora de serviço. Em determinado 
período de sua vida profissional o 
Coronel José Mário, o 01, é até hoje 
conhecido, em reserva, por “Zé 
Mau”. Essa fama, segundo ele, foi 
conquistada justamente por seguir 
uma linha diferenciada na PMPE, 
cobrando de todos, pra cima e pra 
baixo, igualmente. 
“Nunca vou lhe chamar na sua folga, 
mas durante a sua escala de serviço, 
dentro do horário, tem de ser honesto, 
tem que se dedicar a fazer mais e 
melhor, mesmo que os outros não 
estejam fazendo, pois nossas ações 
serão sempre as ações que salvam 
vidas, promovem o respeito, defendem 
inocentes e protegem indefesos. Ele 
cita um exemplo do que fazia. Cada 
bandido preso era fotografado e tinha 
uma ficha na qual tudo era anotado: 
crime, local de residência, pessoas 
ligadas a ele. 
Em brigas entre marido e mulher 
ele buscava de todo jeito convencer 
as mulheres a prestarem queixas 
e os acusados a serem detidos e 
responderem ao devido processo, 
e que essa simples ação reduzia em 
quase 100% os crimes oriundos da Lei 
Maria da Penha. Em outra situação, 
quando havia indulto de Natal ou 
liberação de presos  como no Dia dos 
Pais, ele buscava a lista de presos que 
seriam liberados e que moravam na 
região de responsabilidade do seu 
batalhão. 
As ordens das viaturas eram para que 
seus policiais visitassem as casas dos 
presos liberados e  confirmassem se 
estavam mesmo no local atribuído 
como residência e avisavam que 
estavam sendo monitorados. “Isso 
inibia a possibilidade de crimes”, 
garante. A cada nova ocorrência na 
região, as fichas eram atualizadas. 
E assim era possível ter noção dos 
principais problemas daquela 
localidade, tais como os tipos de 

“A polícia, no Brasil, é constituída, em 
sua essência, de heróis desvalorizados, 
esquecidos, apontados e crucificados 
pela sociedade e pela mídia. Heróis 
que saem de suas casas, sem a certeza 
do retorno. Heróis que travam uma 
guerra diária contra bandidos dos mais 
perigosos num país que mata mais do 
que em países em guerra externa ou 
civil”. Para o oficial, a bandidagem 
evoluiu, a sociedade evoluiu, mas a 
polícia não acompanhou o mesmo 
ritmo. “É preciso rever alguns 
conceitos e analisar com mais critérios 
os diagnósticos”. 
O coronel discorda, por exemplo, de 
programas que gratificam policiais 
militares por apreensão de armas, 
prisões ou apreensões de drogas. 
“Procedimentos que não passam de 
nossas obrigações, é nossa missão, e 
sendo assim não há necessidade de 
serem gratificados”. Segundo ele, 
algumas consequências disso já se 
nota, apreensões de armas muitas 
vezes velhas ou mesmo de menor 
valor operacional pois o criminoso em 
muitas oportunidades já anda com 
duas armas. 
Quando abordado por policiais, 
ele joga uma no chão e corre com 
a melhor e mais cara, de calibre 
mais potentes. O bandido sabe que 
geralmente o objetivo prioritário 
daqueles policiais não é prendê-
los, e sim receber a gratificação, ou 
seja, “gratificar policiais por serem 
policiais apenas alimenta e incentiva 
o crime”, especialmente se esses 
policiais forem militares, bastando a 
doutrina, princípios e valores  para 
dispensar qualquer tipo de benefício, 
salvo o cumprir a missão que a eles foi 
atribuída.
“Quando comandamos unidades 
operacionais, sempre em nossas 
reuniões os temas constantes de nossa 
pauta, mais tratados, não eram os que 
diziam respeito à metas ou objetivos 
de programas de governo, e sim de 
procedimentos necessários a garantir 
o direito do cidadão de ir e vir com 
segurança e respeito”, conta. Eram 
abordados sempre temas também 
que diziam respeito à valorização 
da família, segurança pessoal dos 
companheiros, o cuidado e zelo com o 
material disponibilizado pelo Estado 
para nosso trabalho (instrução e 

crimes mais cometidos, número de 
mortes. Muitos assassinatos tinham 
vinculação com ocorrências que 
aconteciam no passado: uma briga 
entre casais, uma discussão entre 
vizinhos, um preso que foi solto. 
“Os PMs quando eram lançados às 
ruas, tinham informações sobre aquela 
comunidade, o que tornava o trabalho 
mais seguro para eles”. Na visão de 
José Mário, também é preciso ter 
conhecimento da região onde se mora. 
Afinal, o policial é referência para a 
comunidade. “Até hoje, me chamam 
de tenente ou capitão. Nem sabem 
que sou tenente – coronel, mas sabem 
que sou PM”, diz. Mesmo afastado 
das funções, ele garante acompanhar 
toda a movimentação da segurança 
pública no estado. Por vezes, sabe de 
informações antes de alguns colegas 
que estão na ativa e nas ruas. 
Diante dos índices de violência que 
assolam nosso estado e por entender 
que poderia sim estar sendo feito mais, 
porém aqueles que muitas vezes tem 
essa missão, além de não fazer, não 
permitem que seja feito. “O sistema 
de hierarquia e disciplina é imutável, 
e é isso que deixa a Corporação 
forte e eficiente, contudo, se um 
dos atores não tem a experiência, 
o conhecimento, os demais a sua 
volta são comprometidos, gerando 
uma demanda maior, qual seja, 
organização. 
“O oficial é o gestor, o líder, o instrutor. 
A tropa tem que ter firmeza e acreditar 
no comando, em seu comandante, 
não porque irão receber gratificações 
por isso, e sim porque é a sua missão. 
Não abro mão de ter meus princípios 
intocáveis. Por isso, para evitar 
estar em constante processo de 
discordância, pedi licença da PMPE. 
Continuo acreditando que é possível 
ser feito mais e melhor”, conclui.
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G U E R R E I R O S
D O  F O G O

O  C o r p o  de  B o m b e i ros 
é  ap o nt a do  co mo 

a  i n st it u i ção  m a i s 
co n f i áve l  do  B ra s i l , 

s eg u n do  p e s q u i s a  do 
I n st it uto  B ra s i le i ro 

de  O p i n i ão  P ú b l i ca  e 
E st at í st i ca
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Em Pernambuco, com 
um efetivo de apenas 
2.800 homens, o Corpo de 
Bombeiros tem o enorme 
desafio de fazer jus à fama 
que a profissão possui

Enquanto vivemos a mais profunda 
crise moral e ética no Brasil, eles 
carregam, há oito anos, o título 
de campeões em credibilidade. 
Guerreiros da paz, heróis do fogo, 
salva - vidas. As denominações são 
muitas a missão é apenas uma: : 
“vida alheia riqueza salvar”.  Estamos 
falando do Corpo de Bombeiros, 
último reduto de esperança do povo 
brasileiro. Desde 2009, é a instituição 
mais confiável do País. É o que conclui 
o Índice de Confiança Social (ICS) 
referente ao ano passado, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope). 
As 18 instituições avaliadas no ICS 
pertencem tanto à esfera pública 
quanto à privada, além da sociedade 
civil, e buscam representar diversos 
setores do Brasil. O Corpo de 
Bombeiros ficou à frente de Igrejas e 
Forças Armadas. Em Pernambuco com 
um efetivo de apenas 2.800 homens, o 
CBMPE tem o enorme desafio de fazer 
jus à fama que a profissão possui. A 
Corporação completou 130 anos de 
história no dia 20 de outubro com uma 
ampla programação, incluindo doação 
de sangue, exposição em shopping, 
entrega de medalhas e corridas.
O Corpo de Bombeiros de Pernambuco 
faz aniversário buscando renovação. 
Uma das ações é a ampliação da área 
de atuação da Corporação, à qual 
deverão ser acrescidas doze unidades 
em cidades do Interior “o que vai 
possibilitar a prestação de um serviço 
mais ágil e eficiente, diminuindo 
o tempo resposta e aumentando a 
capacidade de salvar mais vidas”, diz 
o Comandante Geral Coronel Manoel 
Cunha. As primeiras estão sendo 
concluídas em Surubim e Carpina. 
Também está confirmado o início do 
Curso de Formação e Habilitação de 
Praças (CFHP), com a participação de 
300 aprovados em recente concurso 
público. 
Na Região Metropolitana, os serviços 
são realizados por três Grupamentos 
de Bombeiros de Incêndio (GBI), 
o Grupamento de Bombeiros 
Marítimo (GBMar), Grupamento 
de Atendimento Pré Hospitalar 
(GBAPH) e pelo Grupamento de Busca 
Salvamento (GBS). Nos municípios 
do Interior, os trabalhos são efetuados 
por Grupamentos instalados nas 

O  C o r p o  de 
B o m b e i ros  de 
Pe r n a m b uco 
co mp le to u  1 3 0 
a nos  de  h i stó r i a 
no  d i a  2 0  de 
o ut u b ro  de ste 
a no  de  2 0 17 

cidades de Vitória de Santo Antão, 
Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. 
Também existem as Seções de 
Bombeiros em Fernando de Noronha, 
Gravatá, Garanhuns, Santa Cruz do 
Capibaribe, Suape e Belo Jardim que 
vêm recebendo o apoio dos Postos 
Avançados de Bombeiros – PABs 
recém-inaugurados em Arcoverde e 
Afogados da Ingazeira.

URNA DO TEMPO
Para mostrar aos futuros integrantes 
do CBMPE as diferenças entre a vida 
hoje e a da época em que estiver sendo 
aberta, foi criada a “Urna do Tempo”. 
Foram colocados em uma urna, 
diversos documentos, fotografias e 
mensagens representando os detalhes 
do cotidiano dos bombeiros militares 
pernambucanos, além de informações 
sobre a vida do Recife e Pernambuco 
no ano de 2017. A “Urna do Tempo” 
está enterrada em um ponto 
estratégico na frente do quartel do 
Comando Geral e deverá ser aberta no 
dia 20 de outubro de 2037, quando o 
CBMPE estiver completando 150 anos 
de trabalhos. 

MARCO
Segundo o historiador Carlos Bezerra 
Cavalcanti no livro “Guerreiros da 
paz”, durante o domínio holandês, 
vários serviços públicos prioritários 
foram criados, dentre eles o de 
extinção de incêndios através da 
Companhia dos Brantmeesters 
(Mestres dos incêndios). Em 11 de 
agosto de 1885, era sancionada uma 
lei que autorizava a Companhia de 
Bombeiros em Pernambuco por meio 
de convênios com as companhias de 
seguros então existentes. 
Dois anos depois, em 23 de setembro 
de 1887, o Governo Provincial 
nomeava o Capitão Joaquim José de 
Aguiar – comandante da Companhia 
de Bombeiros do Recife -, tendo 
tomado posse em 20 de outubro 
do mesmo ano, ocasião em que foi 
expedida a primeira “Ordem do 
Dia”. Por isso, ficou então o dia 20 de 
outubro como a data comemorativa do 
aniversário do CBMPE.
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PRF, A POLÍCIA QUE MAIS 

APREENDE DROGAS NO MUNDO.

A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL É UM ÓRGÃO DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SUA PRINCIPAL ATRIBUIÇÃO É 

REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E O POLICIAMENTO OSTENSIVO 

DAS RODOVIAS FEDERAIS 

Imagine uma polícia que, sozinha, apreendeu 2% de 
toda a maconha e 1,2% de cocaína de todo o mundo. 
Quando trazemos para a realidade brasileira, chegamos 
aos 81% de maconha e 19% de cocaína de todo o país. 
É a corporação que mais apreende drogas no Brasil. 
Estamos falando da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
um órgão do Ministério da Justiça que faz parte do Poder 
Executivo Federal e cuja principal atribuição é realizar 
a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias 
federais. 
Os dados são de uma pesquisa realizada pelo órgão no 
ano de 2014. Em toneladas, os números impressionam.  
Entre os anos  de 2010 e 2016, foram apreendidas 890 
toneladas de maconha e 46 de cocaína. Tudo com um 
déficit de 20% no efetivo. O órgão possui pouco mais de 
10 mil homens e mulheres em atividade para as estradas 
de todo o país. Atualmente, a PRF está em todos os 
estados da federação e possui mais de 450 unidades 
operacionais de policiamento, distribuídas nos mais 
diversos municípios brasileiros. 
Uma estrutura ímpar com capilaridade que poucas 
instituições nacionais têm. Além disso, as atividades de 
repressão ao crime do órgão são adequadas conforme as 
características de cada região. No Nordeste, por exemplo, 
o destaque é o combate ao plantio e tráfico de maconha 
e ao tráfico de menores. A Região Norte é voltada para a 

repressão aos crimes ambientais, como extração e transporte 
de recursos naturais proibidos por lei. 
Dentre as atividades realizadas pela categoria, estão 
buscas e prisões a foragidos/procurados pela Justiça em 
trânsito pelas rodovias federais, recuperação de veículos 
roubados/furtados, além de operações específicas no 
combate a assaltos a veículos com cargas valiosas e a 
ônibus de passageiros. Além do controle rodoviário através 
da fiscalização de trânsito, incluindo equipamentos como 
radares de velocidade, bafômetros e balanças.
Nos últimos anos, a PRF vêm investindo cada vez mais em 
inovações na sua estrutura, sempre buscando a excelência 
do trabalho desenvolvido pela categoria. A meta é acabar 
de vez com a “fama de mau” que a categoria possuía. O 
Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) é uma das novidades 
implantadas pela PRF através de um sistema denominado 
BrBrasil. Através dele, o departamento disponibiliza a 
consulta de acidente em qualquer Estado do país, via 
internet.
Isso permite que acidentes de relevância nacional sejam 
consultados no ato em que o policial esteja confeccionando 
o boletim de acidente, facilitando a fiscalização dos atos 
de uns sobre os outros, dada a abertura da informação. 
O resultado da perícia de trânsito fica disponível em 24 
horas (podendo ser prorrogado), mesmo tendo sido 
confeccionado em outro Estado. Quem se envolve em 

acidentes e comoções públicas e deseja 
informações desburocratizadas, pode 
comparecer em qualquer base do órgão. 
Basta levar um documento de identificação. 
As informações na rede de dados do DPRF 
transitam livremente entre as regionais 
e seus agentes.

ESTRUTURA
A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia 
ostensiva, uniformizada e não militarizada, 
ou seja, não possui hierarquia militar. A 
hierarquia é totalmente baseada nas funções 
de chefia, que podem ser ocupadas por 
qualquer policial. Pode acontecer, por 
exemplo, de um policial da Segunda Classe 
ser chefe de um da Classe Especial. Assim 
como um policial que já exerceu uma função 
de chefia pode retornar às atividades da 
área operacional.
A Constituição Federal de 1988 definiu 
no artigo 144 que os órgãos policiais 
de âmbito federal são estruturados em 
carreira. A Polícia Rodoviária Federal é 
a que mais se aproxima da estrutura de 
carreira. Adotou o ingresso único. Não 
há divisões, todos são iguais e qualquer 
policial pode, por reconhecimento do seu 
trabalho ao longo de anos, assumir cargos 
de direção. O escalonamento é feito nas 
classes. A estrutura de carreira nas polícias, 
além de ser uma necessidade constitucional, 
é medida de eficiência, como é também 
fator de motivação, dedicação e valorização 
do quadro funcional. 
Atualmente, a administração da PRF é feita 
pelo Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal (DPRF), com sede em Brasília/
DF. O novo diretor – geral, Renato Dias, 
assumiu este ano. Os estados são divididos 
em unidades administrativas chamadas de 
Superintendências Regionais, divididas em 
Delegacias, que coordenam as Unidades 
Operacionais (pontos de fiscalização). Existem 
seis delegacias e 14 postos funcionando. 
A PRF também é dotada de unidades de 
policiamento especializado, como o Grupo 
de Resposta Rápida (GRR) do Comando 
de Operações Especializadas (COE) e o 
Núcleo de Operações Especiais (NOE), cujos 
integrantes recebem treinamento especializado 
para atuar em ações específicas - como em 
operações de controle de distúrbios, ações 
táticas, contra bombas, tiro de precisão e 
ações em área de caatinga.

APREENSÃO 
DE DROGAS EM 
PERNAMBUCO

2016                                             

Maconha
10.583 kg

Cocaína
Não houve apreensões

Crack
352 kg

2017                                             

Maconha
47.635 kg

Maconha
Não houve apreensões

Crack
Não houve ainda neste ano

APREENSÃO 
DE DROGAS 
NO BRASIL

2016                                             

Maconha
79.584.623 kg

Cocaína
3.198.230 kg

Crack
289.395 kg

2017                                             

Maconha
200.174.493 kg

Cocaína
5.414.215 kg

Crack
469.587 kg

FONTE: NUCOM

AÇÃO NAS RODOVIAS
Dentre as atividades realizadas pela categoria, estão 
buscas e prisões a foragidos/procurados pela Justiça em 
trânsito pelas rodovias federais, recuperação de veículos 
roubados/furtados, além de operações específicas no 
combate à assaltos a veículos com cargas valiosas e a 
ônibus de passageiros
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O Coronel que faz acontecer!
O coronel é conhecido pela sua dedicação à segurança pública. Ele passou 

a figurar como referência no estado quando o assunto é o combate à 
criminalidade no município de Jaboatão dos Guararapes

SÉRIE DE REPORTAGEM

Segundo o dicionário, “aposentado” é 
característica do indivíduo que se aposentou; 
sem atividade, inativo, parado. Definitivamente, 
tal palavra não combina com o Coronel 
Luiz Meira, um defensor incansável da 
segurança pública. Conhecido como um 
oficial “linha-dura”, profissional experiente, 
Meira acaba de assumir a recém - criada 
Secretaria Especial de Ordem Pública, 
Segurança e Defesa Civil da Prefeitura de 
Jaboatão dos Guararapes, município da 
Região Metropolitana do Recife. 
Mais um desafio para a carreira profissional 
do Coronel Meira que ficou conhecido 
nos anos 2000 à frente do Batalhão de 
Choque da Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE), especialmente após a veiculação 
de uma foto tirada em 2005, onde ele está 
dando uma gravata no estudante Ossi 
Ferreira Lima, 26 anos, no protesto contra 
o aumento das passagens de ônibus, no 

Centro do Recife. Passados 12 anos do 
polêmico incidente, o oficial continua com 
a fama de mau, só que no bom sentido.
O nome, Luiz Meira, é referência no estado 
quando se trata de eficiência no combate 
ao crime. Em Jaboatão, ele assumiu a 
responsabilidade de reformular o sistema de 
segurança naquele município com o apoio 
da guarda municipal. “Sou completamente 
a favor da Lei 13.022/2014 que reformulou 
a estrutura das guardas. Eles são essenciais 
principalmente porque estão mais próximos 
da comunidade. Também sou a favor que 
eles usem armas, desde que atendam a 
todos os critérios existentes na legislação”, 
afirma. 
Segundo Meira, é preciso quebrar paradigmas. 
“A segurança pública no formato atual 
está saturada. Os bandidos cada vez mais 
aparelhados, criando novas modalidades 
de crimes. A responsabilidade não é só 

do estado. A comunidade também deve 
colaborar para essa mudança. Temos de 
trabalhar as famílias, Juntas de Conciliação, 
Monitoramento de Câmeras, investimento 
em iluminação, limpeza de terrenos baldios. 
O somatório de ações é que trará resultados. 
É preciso querer fazer”, acredita. 
Para ele, é fundamental “empoderar o cidadão 
contra os malfeitores”.  Chega de medidas 
paliativas e de caráter excessivamente 
imediatista na área da segurança.  O 
Coronel também acredita que não se 
pode apostar tudo num ente só. Não é 
apenas o policial que conseguirá combater 
a violência. Todos podem ajudar. Vigilantes, 
taxistas, comerciantes, profissionais da 
Compesa, Celpe, Correios, agentes de 
endemia. “Uma gama de pessoas que 
não são valorizadas no dia a dia e não 
recebem ajuda, mas podem ser a chave 
para o problema”, garante.      

O fato é que por onde passou, Meira trouxe 
resultados. Em dezembro do ano passado, 
ele assumiu a consultoria de segurança 
do Metrô do Recife. Foi nomeado pelo 
Ministro das Cidades, Bruno Araújo. 
Em meio ao caos, durante pouco mais 
de seis meses, conseguiu conciliar as 
atividades dos vigilantes, policiais militares 
e policiais ferroviários federais. Regulou 
o comércio ambulante e mais uma vez 
trouxe polêmica ao criar o vagão rosa, 
voltado exclusivamente para as mulheres. 
Mais de 50% dos usuários do metrô no 
Recife são do sexo feminino e são inúmeros 
os caso de assédio sexual. Por isso mesmo, 
durante o período que funcionou, o vagão 
rosa foi um sucesso. Os resultados logo 
apareceram. Meira conseguiu reduzir o 
número de assaltos em 56%. “Durante o 
Campeonato Pernambucano de Futebol 
não tivemos ocorrências nos vagões. O 
trabalho merecia continuidade, mas 
devido a falta de estrutura do Metrorec, 
fui obrigado a desistir. Não tinha verba 
para nada. Nem para adesivar o vagão 
rosa”, explica.
O oficial também atuou como secretário 
de Segurança Cidadã e Mobilidade da 
Prefeitura de Camaragibe. Ele assumiu em 
janeiro de 2015 e mais uma vez à frente 
das guardas municipais. Lá, implantou 
os agentes de trânsito e durante um 
ano e meio garantiu ótimos resultados, 
conciliando as ações das categorias. As 
inovações implantadas proporcionaram 
a conquista de um título nacional para a 
cidade como “a que mais reduziu mortes 
no trânsito”. A premiação foi em Curitiba, 
no Paraná.   
A trajetória do Coronel Luiz Meira 
enquanto profissional de segurança pública 
começou em 1978 com a participação no 
concurso da gloriosa Polícia Militar de 
Pernambuco. Em 1981, ainda como aluno 
- oficial começou a atuar por Arcoverde. 
Depois 6° Batalhão em Jaboatão, Rádio 
Patrulha, foi o fundador da Companhia 
Independente de Operações Especiais (CIOE), 
Batalhão de Choque, Assistência Militar 
da Assembléia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), Choque novamente, Inteligência 
e foi Diretor Geral de Operações (DGO).
Como comandante do Batalhão de Choque, 
Meira bateu recordes. É dele o recorde 
nacional de comando num Batalhão de 
Choque. Foi o comandante que mais tempo 
teve à frente daquela unidade. Foram cinco 
anos ininterruptos. Nesse período, o Coronel 
liderou diversas operações de grande 

repercussão. As maiores intervenções, 
reintegrações foram feitas nessa época. 
“O Engenho Prado, a invasão de um navio 
em Suape, a invasão da sede do Incra, 
Barreto Campelo. Tivemos êxito em todas e 
nenhum policial do Choque foi processado 
nessas e noutras operações”.
Meira acredita que as operações só deram 
certo porque existia  a confiança da tropa 
nele enquanto comandante e nele na 
tropa. “Atualmente, falta motivação nas 
polícias. Os policiais não tem motivação 
para trabalhar. Para dar resultados, tem 
que haver comando. É preciso estar junto 
da tropa, defender a tropa. A pessoa que 
está à frente tem de ser o verdadeiro 
comandante, dar ordem, assumir e fazer 
com que as coisas aconteçam”. 
Sobre a polêmica foto que o tornou 
famoso, Meira conta: “A fotografia, na 
verdade, é a prova de que nunca fui um 
comandante de apenas dar ordens. Eu 
atuava junto à tropa, ia para o combate, 
especialmente quando a situação exigia. 
Naquele momento, diante do tumulto, 
consegui evitar um mal maior. A imagem 
é forte, mas foi o meio que encontrei para 
imobilizar o estudante e tirá-lo do local 
com vida. Eu assumi o risco. E deu certo”, 
conclui.   

T R A B A L H O

R E C O N H E C I D O

PRÊMIO
As inovações implantadas por Meira 

proporcionou a conquista de um título 
nacional para Camaragibe.

UNIÃO
O Coronel acredita que não se pode 

apostar tudo num ente só. Não é apenas 
o policial que conseguirá combater a 

violência. Todos podem ajudar!
FRUTOS

Como comandante do Batalhão de 
Choque, Meira bateu o recorde nacional, 

figurando à frente do comando do 
Batalhão de Choque por cinco anos 

ininterruptos.

L U I Z  M E I R A
RESPEITO

O nome, Luiz Meira, é referência no estado 
quando se trata de eficiência no combate 

ao crime.

LEGISLAÇÃO
Meira é a favor da Lei 13.022/2014 

que reformulou a estrutura das guardas. 
Também é a favor que os guardas 
municipais usem armas, desde que 

atendam a todos os critérios existentes na 
legislação.

C O N H EC I D O  C O M O 
U M  O F I C I A L  “ L I N H A-

D U R A” ,  M E I R A  ACA BA 
D E  AS SU M I R  A  R EC É M -

C R I A DA  S EC R E TA R I A 
ES P EC I A L  D E  O R D E M 

P Ú B L I CA ,  S EG U R A N ÇA 
E  D E F ESA  C I V I L  D E 

JA B OATÃO  D OS 
G UA R A R A P ES
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Força policial
no mundo
O critério de classificação 
levado em consideração para 
o ranking está relacionado ao 
tamanho da força policial de 
cada país

Nesta seleção estão as 10 maiores forças 
policiais do mundo e a importância do 
policial pelas cidades é tão relevante 
para a segurança das pessoas e bens, de 
acordo com a lei. O critério utilizado para 
destacar as posições é de acordo com 
o tamanho da força policial dos países. 
A sugestão da ONU é que 
haja relação mínima de 
222 policiais para 100.000 
habitantes.
No Brasil, por exemplo, 
há muitos órgãos policiais 
diferentes, como a 
Polícia Militar, Polícia da 
Aeronáutica, Polícia Civil, 
Polícia Federal, Polícia da 
Câmera dos Deputados, 
Polícia Científica, dentre 
outras.
A composição da Científica 
é por órgãos estaduais, 
na maior parte dos 
estados brasileiros, e com 
especialidade para produzir 
provas técnicas, com análise 
científica dos vestígios pela 
prática de delitos.

A ONU sugere relação 
mínima de 222 policiais 
para 100 mil habitantes

 371.800
A Nigéria está na 
seleção, com 371.800 
policiais e relação 
de 205 oficiais para 
100.000 pessoas, 
ocupando a nona 
posição, entre as 10 
maiores forças policiais 
do mundo. O país é 
enorme com mais 
de 174 milhões em 
população, com PIB 
per capita nominal de 
somente 1831 dólares, 
destacando a pobreza. 
Há conflitos com tráfico 
de drogas, e também 
pirataria.

 544.000
A força policial no 
México é maciça 
para lidar com tantos 
problemas, e são 460 
policiais para 100.000 
habitantes, sendo sexta 
posição nesta seleção. 
Algumas dificuldades, 
como salário baixo e 
corrupção, tornam 
esta profissão pouco 
atrativa.

 579.000
A força policial da 
Indonésia é agrupada 
com 579 mil policiais, 
com população de 237 
milhões de pessoas, 
em 17.500 ilhas, mas 
somente 922 são 
habitadas de forma 
permanente. A relação 
na Indonésia é de 243 
policiais para 100.000 
pessoas.

M A I S  C O R P O  &  M E N T E

club

6

9

5

10

NIGÉRIA

MÉXICO

INDONÉSIA

PAQUISTÃO

 354.221
A relação nesse país é 
de 207 policiais para 
100.000 pessoas, 
o que é próximo 
da recomendação 
da ONU. Mas há 
crítica relacionada 
à segurança no 
Paquistão, como em 
vezes volátil e carente, 
e o principal fator é 
pela fronteira grande 
de 1640 milhas com 
o Afeganistão, lugar 
muito perigoso.

 478.001
O país é conhecido 
pelos conflitos de 
criminalidade, mas 
há relação de 282 
policiais para 100.000, 
demonstrando esforço 
para lidar com a 
situação. O problema 
do comércio de drogas 
é grande pelo país, 
e há elevada taxa de 
homicídios, com totais 
42.785 assassinatos no 
ano 2011.

 1.585.353
O número é gigante, 
com mais de 1,5 
milhões de policiais 
pela Índia, de população 
acerca de 1,2 bilhões de 
pessoas. A proporção 
é baixa, de apenas 
120 policiais para 
100.000 pessoas na 
Índia, demonstrando 
policiamento 
sobrecarregado, e 
ausência de notificação 
de muitos crimes. Há 
abismo considerável 
entre a população rica 
e a população pobre 
no país.

 412.624
A Turquia é um dos 
países com mais 
policiais nas ruas, 
são 538 oficiais para 
100.000 pessoas, 
sendo a segunda 
maior proporção da 
seleção. O país depende 
do turismo, daí a 
necessidade de muitos 
policiais pelo território.

 1.600.00
O policiamento deste 
país é estimado em 1,6 
milhões de policiais, 
para lidar com 1,3 
bilhões de pessoas, 
em relação baixa de 
somente 120 oficiais 
da lei para 100.000 
chineses. O problema 
da corrupção chinesa 
é grave, com até 
mesmo ex-chefe dos 
serviços de polícia, 
Zhou Yongkang, preso 
com acusações de 
corrupção.

O país é gigante e a 
força policial idem, 
com relação de 
546 policiais para 
100.000 pessoas. 
URSS era estado 
policial, e mesmo 
com a dissolução, a 
Rússia herdou alguns 
fatores. Os agentes da 
lei lidam com armas 
e traficantes de seres 
humanos, corrupção, 

assassinato e a Máfia 
Russa.
A Máfia Russa é 
temida e conhecida 
pela grande violência. 
Em muitas situações 
os membros matam 
pessoas de forma 
aleatória somente para 
que a comunidade 

entenda o perigo e que 
os mafiosos não dão 
valor para os humanos. 
Os principais negócios 
são tráfico de armas e 
drogas, contrabandos, 
atentados. A origem 
é na União Soviética, 
com influência pelo 
mundo inteiro.

 782.001

 794.300
A proporção neste 
país é de 254 policiais 
para 100.000 
habitantes, próxima 
da recomendação da 
ONU. A população 
norte-americana é 
grande, e o objetivo da 
polícia é projeção de 
imagem como nação 
democrática, sem 
necessidade da forte 
presença dos policiais 
com os cidadãos.
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R O N D A

EXERCÍCIOS FÍSICOS

TREINAMENTO
MILITAR
Sabemos que a rotina de um militar 
é cheia de desafios, e ele precisa 
estar sempre bem preparado, tanto 
mentalmente quanto fisicamente e, por 
isso, manter o corpo em forma é mais 
um dos requisitos

4 PROGRAMA
Trata-se de um programa de treinamento de força 

e condicionamento físico com foco em movimentos 
funcionais. São exercícios de alta intensidade e 

com diversas variações, sendo que eles se baseiam 
geralmente em três tipos: Ginástica Olímpica, 

Condicionamento e Levantamento de Peso Olímpico.

1 PESO
Existem muitos exercícios físicos de 
treinamento militar para ganhar massa 
muscular, mas a alimentação também 
conta muito nessa jornada. É bastante 
comum observamos policiais e militares 
sempre com o corpo em dia, braços, 
bíceps e abdômen com excelente 
forma física, e tudo isso é resultado de 
treinamento constante.

2 ROTINA
Grande parte desses 
profissionais mantém 
rotinas quase que 
diárias de atividades 
físicas em academias, 
com foco em treino de 
musculação e força. 
Na parte aeróbica, 
também importante 
para promover o bom 
condicionamento físico 
do militar, uma das 
atividades preferidas 
pelos soldados, 
inclusive pelo exército 
brasileiro, é a corrida.

3 MÚSCULO
E por falar em 
exército, apesar das 
academias serem de 
fato o melhor lugar 
para se ganhar massa, 
devido aos aparelhos 
de alta tecnologia, o 
treinamento do Exército 
e das Forças Armadas 
sempre privilegiou 
o treino onde se usa 
o peso corporal do 
próprio corpo. Inclusive, 
alguns treinamentos 
atuais, e que também 
estão sendo utilizados 
por militares para ganho 
de massa muscular é o 
Crossfit.

5 RESISTÊNCIA
Sem dúvida, esse tipo de treinamento têm sido bastante 
utilizado por militares, e um dos preferidos do momento 
para ganhar massa muscular e deixar o corpo em forma, 
principalmente por ser uma atividade bem completa, 
reunindo  resistência cardiovascular e muscular, 
flexibilidade, entre outros.
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Polícia Militar 
pelo mundo
Quem disse que só 
existe PM no Brasil?

1

NATUREZA MILITAR 

Portugal
1 A Guarda Nacional Republicana é uma força de 

segurança de natureza militar, constituída por 
militares organizados num corpo especial de tropas 
e dotada de autonomia administrativa, com 
jurisdição em todo o território nacional e no mar 
territorial. Pela sua natureza e polivalência, a GNR 
encontra o seu posicionamento institucional no 
conjunto das forças militares e das forças e serviços 
de segurança, sendo a única força de segurança com 
natureza e organização militares, caracterizando-se 
como uma Força Militar de Segurança Pública.

A GNR é formada por tropas especiais

A RCMP mantém o policiamento federal

REAL POLÍCIA MONTADA 

Canadá
2 A Royal Canadian Mounted Police (RCMP), 

também conhecida nos países de língua 
portuguesa pela sua tradução Real Polícia Montada, 
é a organização policial do Canadá, constituindo a 
maior força de segurança do país, e é mais 
conhecida como Mounties. A corporação canadense 
é a única do mundo em manter um policiamento 
federal, estadual e municipal numa só organização 
em todo o território nacional. A Polícia Montada 
fornece o serviço de policiamento federal e serviços 
de policiamento sob contrato para os três territórios, 

M A I S  C O R P O  &  M E N T E

Muito tem se falado, e escrito, 
sobre a desmilitarização das 
polícias militares estaduais do 
país. O principal argumento 
apresentado é que esse modelo 
de polícia só existe no Brasil. 
O fato tem sido repetido à 
exaustão pela mídia, intelectuais 
engajados de esquerda, políticos 
e até policiais militares.
O debate reacendeu com toda 
a força depois das grandes 
manifestações políticas que 
ocorreram durante a Copa das 
Confederações, onde as PMs 
conseguiram, à custa de muitos 
homens feridos e processados, 
manter a ordem pública no país. 
Os grupos e partidos políticos 
que organizaram esses atos, 
muitos deles vinculados à 
crimes como vandalismo, lesão 
corporal, tentativa de homicídio 
e até pedofilia, voltaram a sua 
fúria contra as polícias.
Junto com essa bandeira foi 
colocado em xeque o próprio 
modelo de polícia praticado.
Atualmente, no mundo inteiro, 
o modelo de polícia militar 
é de longe o mais usado e o 
mais eficaz. Prova disso é que 
praticamente todos os países 
desenvolvidos possuem uma 
Gendarmerie, ou polícia militar 
ativa no combate ao crime.

3
6

4

club

Ela faz parte das Forças e Corpos de Segurança

BENEMÉRITA 

Espanha
4 A Guarda Civil (em espanhol: Guardia Civil, 

popularmente chamada Benemérita) é uma 
instituição de policiamento ostensivo e de 
investigações que faz parte das Forças e Corpos de 
Segurança de Espanha. Como Corpo de Segurança 
do Estado, a Constituição da Espanha, no artigo 104, 
fixa-lhe a missão primordial de proteger o livre 
exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos 
espanhóis e garantir a segurança dos cidadãos, 
estando sob dependência do governo do estado 
espanhol.

POLÍCIA OSTENSIVA 

Chile
5 Carabineiros do Chile (em espanhol: 

Carabineros de Chile) é a instituição de polícia 
ostensiva (uniformizada) militar do Chile. É 
responsável, ainda por atuar na área de defesa civil 
naquele país. É a instituição encarregada de garantir 

oito províncias, mais de 190 municípios, 184 
comunidades aborígenes e três aeroportos 
internacionais.

CARABINEIROS 

Itália
3 Os Carabineiros (em italiano: Arma dei 

carabinieri) constituem uma das quatro forças 
armadas da Itália, cujas atribuições e competências 
são: a defesa nacional, polícia militar, segurança 
pública e polícia judiciária. As suas funções e 
características são, em termos gerais, semelhantes 
às da Guarda Nacional Republicana de Portugal.

Constitui uma das quatro forças armadas do país

a soberania, a ordem pública e o respeito às leis. 
Depende do Ministério da Defesa Nacional, 
vinculando-se administrativamente por meio da 
Subsecretaria de Carabineiros e coordena-se para o 
controle da ordem pública com o Ministério do 
Interior através de seus dirigentes regionais 
(Intendentes e Governadores). A corporação possui 
uma divisão de investigação, autua os seus 
flagrantes e faz as suas investigações de maneira 
autônoma. Essa característica, presente em todas as 
polícias militares do mundo com exceção do Brasil, 
chama-se “Ciclo completo de polícia”.

Atua também na área de defesa civil do Chile

Os efetivos são conhecidos como Gendarmes

GENDARMERIE 

França
6 Na França, a Gendarmaria Nacional (em 

francês: Gendarmerie nationale) é uma força 
policial militar sob a tutela do Ministério do Interior 
para as missões de policiamento. Os efetivos são 
referidos como Gendarmes. Embora constituam, 
administrativamente, uma parte das Forças Armadas 
Francesas — e consequentemente sob a alçada do 
Ministério da Defesa —, está operacionalmente 
interligada com o Ministério do Interior nas suas 
missões em território francês, e investigações 
criminais conduzidas sob a supervisão de juízes. Os 
membros deste Corpo operam em uniforme e, 
excepcionalmente, à paisana.

2

5
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Na Europa as ideias de polícias em suas 
forças militares ganham mais forma, como 
na França com as gendarmerias, que foi 
um modelo copiado por muitos países.
Mas, é no século vinte que as “Military 
Police” ganham maior importância e 
independência dentro das organizações 
militares, e desempenhando uma série de 
papéis vitais.
A palavra Polícia Militar pode ter 
significados diferentes em diferentes 
países e pode se referir à: Uma seção dos 
militares responsáveis pelo policiamento 
das áreas de responsabilidade das forças 
armadas (referidas como provos) contra 
todas as atividades criminosas por pessoal 
militar ou civil; Uma seção dos militares 
responsáveis pelo policiamento tanto 
nas forças armadas quanto na população 
civil (a maioria das Gendarmerias, como 
a Gendarmeria francesa); Uma seção do 
exército responsável pelo policiamento 
da população civil (como a Gendarmeria 
romena ou os Carabineiros chilenos); 
Forças policiais preventivas de cada 
estado brasileiro (Polícia Militar), são 
responsáveis pelo policiamento da 
população civil, as quais se tornam 
forças auxiliares do exército brasileiro 
em tempo de guerra; O status da polícia 
militar geralmente é exibido de forma 
proeminente no capacete e/ou em uma 
braçadeira, ou ombreira.
Polícias Militares (PM) são agências 
de aplicação da lei ligadas ou parte dos 
militares de um estado.
Recentes confrontos e intervenções 
militares mostram a importância da 
PM em zonas de conflito como; Vietnã, 
Falklands/Malvinas, Guerra do Golfo, 
forças de paz do ONU. Em todas estas e 
tantas outras veremos o uso de forças de 
polícias dos mais variados exércitos e suas 
respectivas armas.
Atuando de forma incisiva na ajuda da 
manutenção da lei e da ordem. O Brasil 
pode experimentar o envio de diversas 
unidades de suas polícias, sejam elas do 
Exército, Marinha ou Aeronáutica nas 
várias zonas em que a ONU incumbiu as 
forças armadas brasileiras.
Isto, se traduzindo num ganho de 
aprendizado enorme, além da troca de 
experiências com outras unidades irmãs.

O que fazem as Polícia do Exército, Polícia 

Valter Andrade

Polícia
Militar

nas Forças
Armadas
Polícia militar nas forças 

armadas é algo relativamente 
novo, em vários momentos da 
historia os muitos impérios e 
exércitos utilizavam diversas 

unidades que visavam 
prestar segurança de seus 
aquartelamentos, proteção 

de líderes, dentre outras 
atividades, mas não na forma 

como temos hoje

da Aeronáutica e a Polícia Naval?
As polícias das forças armadas (Polícia 
da Marinha, Polícia do Exercito e Polícia 
da Aeronáutica), são parte de uma 
corporação que exerce o poder de polícia 
no âmbito interno das forças armadas, 
garantindo a segurança, a ordem e a lei. 
Em geral, sua ação limita-se às instalações 

e aos membros das forças armadas.
Em tempos de guerra, além das missões 
anteriores, a polícia militar também 
pode se encarregar da defesa imediata de 
infraestruturas estratégicas, da proteção 
de altas individualidades militares e civis, 
da administração dos prisioneiros de 
guerra, da regulação do tráfego rodoviário 
e da segurança pública nas regiões sujeitas 
à administração militar.
Em alguns países, as forças armadas 
dispõem de um sistema judiciário 
independente do sistema judiciário civil, 
podendo administrar as suas próprias 
prisões e tribunais, os quais se regulam por 
legislação distinta. No âmbito dos sistemas 
judiciários militares de alguns países, 
pode competir à polícia militar a função 
de polícia judiciária, encarregando-se da 
investigação de crimes militares ou de 
crimes comuns cometidos por militares.
Nas forças armadas, o comandante da 
polícia militar tem o título de “preboste”, 
título que em alguns exércitos também é 
utilizado para designar o próprio serviço 
de polícia militar.
Em muitos países, os membros da polícia 
militar distinguem-se dos outros militares 
pelo uso de distintivos especiais, como são 
os casos de cinturões brancos, de braçais 
e capacetes com as siglas “PM ou MP”, 
usados pelas polícias militares de inúmeros 
países.
Outro distintivo tradicional era o “Gorget” 
ou “Gorjas”, que no período medieval era 
um acessório de proteção do pescoço, com 
a extinção das armaduras. Estas placas 
metálicas que tinham emblemas de suas 
unidades, eram penduradas no pescoço 
pelos membros da polícia militar. A polícia 
alemã na Segunda Guerra Mundial usou 
até ao final do confronto. Ainda pode ser 
visto em outras organizações semelhantes 
pelo mundo.
No Brasil desempenham papéis vitais 
dentro das três armas, e em algumas 
ocasiões são chamadas a intervir em 
prol da manutenção da ordem pública, 
como foi recentemente demonstrado 
em Brasília, num momento de grande 
convulsão social.
Tendo o ministro da defesa acionado as 
forças armadas, e em especial as polícias 
militares, as quais desempenharam seu 
papel no reestabelecimento da ordem de 
forma muito profissional.

Valter Andrade Jornalista e fotógrafo.

A partir da percepção sobre a necessidade 
de formar uma reserva de elite para a 
Força Terrestre criava-se naquele ano 
os Centros de Preparação de Oficiais da 
Reserva (CPOR) e posteriormente os 
Núcleos de Preparação de Oficiais da 
Reserva (NPOR). 
São 60 unidades espalhadas pelo País. 
A do Recife foi instalada em 1934, em 
aquartelamento no bairro de Casa 
Forte, e desde então mais de 11 mil 
jovens já foram formados nos cursos 
de Infantaria, Artilharia, Engenharia, 
Cavalaria, Comunicações, Material 
Bélico e Intendência. Além da formação 
bélico-militar propriamente dita, o jovem 
combatente também recebe instruções 
sobre ética, moral, civismo, patriotismo, 
companheirismo, espírito de corpo, 
entre outros fundamentos das doutrinas 
militares que lhes servirão como base 
para o restante da vida no mundo civil.
Mas, integrar as fileiras do CPOR não 
é para qualquer um. Atualmente são 
apenas 170 vagas disponíveis e que 
são disputadas por mais de três mil 
candidatos em um acirrado concurso. 
Para tentar ser aprovado o jovem que 
se alista deve necessariamente já estar 
matriculado em uma universidade. Além 
deste pré-requisito, o candidato passará 
por testes físicos, exames de saúde, 
avaliação psicológica e finalmente por 
uma prova de conhecimentos gerais em 
disciplinas como matemática, português, 
história, ciências, entre outras.
Após a aprovação o jovem ingressa no 
Exército com a graduação de “aluno”, 
já sendo hierarquicamente superior a 
soldados e cabos. Em um período de 
adaptação, que leva em torno de 40 dias, 
ele aprende a marchar, decora diversos 
hinos e canções militares, participa 
de acampamento por uma semana e 
finalmente faz a escolha do curso, onde 
vai se dedicar a uma das especialidades da 
estrutura de combate.
Após o período inicial de 11 meses de 
formação os alunos que forem aprovados 
são promovidos ao posto de Aspirante-
a-Oficial. Uma parte dos 170 – os que 
obtiverem as melhores colocações – 
podem ser aproveitados como oficiais 
temporários, a partir das vagas que 
o Exército venha a disponibilizar, 
desempenhando suas funções como 2º 

Pedro Tinôco

A elite da
reserva do
Exército

Brasileiro
Foi no já longínquo ano de 

1927 que o Exército Brasileiro 
deu início a um projeto que 

viria a se tornar um dos 
pilares mais importantes da 

instituição

tenentes por até oito anos.

Na 2ª Guerra Mundial muita gente 
não sabe, mas cerca de 50% do efetivo 
de oficiais que foi enviado pelo Brasil 
para lutar contra o Nazismo na Europa 
durante a 2ª Guerra Mundial é oriundo 
dos CPORs. Um deles se destacou de 
tal maneira que recebeu TODAS as 
condecorações possíveis para os militares 
da Força Expedicionária Brasileira (FEB), 
além de ter sido homenageado pelo Alto 
Comando Aliado.
O então tenente Apollo Miguel Rezk foi o 

único brasileiro a ter recebido a medalha 
militar Distinguished Service Cross 
(Cruz de Serviços Notáveis), a mais alta 
condecoração oferecida pelo governo 
dos Estados Unidos a estrangeiros. Ele é 
detentor também da medalha Silver Star, 
terceira mais alta condecoração militar do 
governo norte-americano, por seus feitos 
em Monte Castelo.
Com o final da guerra ele continuou a 
carreira militar e foi promovido a Capitão 
em 1951. Em 1957, foi reformado no 
posto de major, por problema de saúde 
adquirido durante os combates em solo 
europeu. O major Rezk faleceu em 1999, 
aos 81 anos.

Com o crescimento do número de 
oficiais formados pelos CPORs surgiu 
a necessidade de reunir os ex-alunos 
em associações. Criou-se então as 
Associações de Oficiais da Reserva 
do Exército (AORE), que integram 
o Conselho Nacionais de Oficiais da 
Reserva (CNOR). Hoje são 27 entidades 
presentes em quase todo território 
nacional, à exceção dos estados do Acre, 
Amapá, Tocantins e Piauí.
A AORE Recife existe desde 1982 e possui 
a missão de, findado o período de serviço 
militar, manter firmes os laços que unem 
os ex-alunos do CPOR. Periodicamente 
a AORE promove e participa de eventos 
como os almoços mensais, palestras e 
solenidades comemorativas, desfile do 
Dia da Independência e ações sociais, 
como o Natal Solidário.
Em parceria com o comando do CPOR 
Recife a AORE também promove 
anualmente dois Exercícios no Terreno 
(ET) com acampamentos no Centro de 
Instrução Marechal Newton Cavalcanti 
(CIMNIC), em Araçoiaba, onde são 
realizadas manobras militares. É a 
oportunidade que os oficias da reserva 
têm para reviver as experiências do 
passado como alunos. Nos ETs, gerações 
de várias épocas se encontram. 
Com o objetivo de manter a reserva 
atualizada sobre a estrutura do Exército 
Brasileiro o comando da Força Terrestre 
também costuma convocar as AOREs para 
debates específicos como os encontros 
ocorridos recentemente, por vídeo 
conferência, com o comandante do 
Exército, general Eduardo Villas Boas.

Pedro Tinôco Jornalista profissional (UFPE/1997) com passagens pelo Diario de Pernambuco e Jornal do Commercio. 2º Tenente R2 da Arma de Comunicações (CPOR Recife/1992).
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